
 

 

 شرح و تفسير

 دعاي  ندهب  

 سومجلد   

 

 

 

 غفاري ارث محمدعلی صالح

 

 

 

 



 

 

 آخرت، آخرین نتیجه از زندگی دنیائی:

آخرین نتیجه حركات و تقدیرات زندگی دنیایی پیدایش حركات و تقدیرات زندگی 

ها یعنی آخر زندگی و آخر زندگی به معناي كمال زندگی است. بعضی آخرتی است. آخرت

آخرت را به معناي تمام شدن و نابود شدن زندگی می دانند خیال می كنند زندگی آدم 

اند و اند دو مرتبه به خاك برگشتهاند تمام شده است. از خاك به وجود آمدههایی كه مرده

تكمیل شده است. نواقصی كه در وجود آن ها بوده  نمی دانند كه زندگی آن ها كامل شده و

و مانع یك زندگی پیشرفته و كامل است آن نواقص از وجودشان برداشته شده است و خدا 

آن ها را     می برد تا برابر استعداد علمی و ایمانی آن ها یك زندگی كامل در اختیار آن ها 

ناله داشته و شفاي خود را از خدا  قرار دهد. پس هر میتی كه از درد و مرگ و مرض آه و

طلب می كرده خدا با مرگ دعاي او را مستجاب كرده است. یعنی از این زندگی فالكت بار 

پرسند خانه دنیا او را به یك زندگی كامل آخرتی منتقل نموده است. همان طور كه از ما می

جواب می دهیم  سازي یا ماشین سازي به آخر رسیده یا هنوز مشغول ساختن هستی و ما

كه بنایی و ماشین سازي آخر شد یعنی كامل شد. آخرت هم یعنی آخر زندگی یعنی كمال 

هاي دنیایی ما كه در خط ناقص حركت می زندگی نه این كه تمام شدن زندگی. تمامی برنامه

ها به كمال می رسد. یعنی حركات فیزیكی و كنیم و توأم با رنج و زحمت است این برنامه

ما براي كار و كاسبی و تهیه وسایل زندگی تبدیل به حركات ارادي و آنی می شود. در بدنی 

نهایت و رنج و زحمت در حد صفر است. مثالً یك بهشتی وارد فضاي نتیجه موفقیت بی

ها و برابر تاریك می شود احتیاج ندارد چراغی و برقی به همراه داشته باشد. برابر تاریكی

اش و صورتش روشنایی دارد مثالً سوزنی را روي زمین ببیند قیافهمیزان احتیاجی كه به 

نورانیت پیدا می كند با نور قیافه و صورت خود اتاقش و راهش را روشن می كند. یا اگر می 

خواهد جاهاي دور را ببیند یا از راه دور بشنود احتیاج به وسائلی مانند سمعك و بلندگو و 

می شود كه چیزي را در انتهاي میلیون ها سال نوري  د چناندوربین ندارد بلكه با اراده خو

می رود. تمامی صنایع فیزیكی و مكانیكی و شیمیایی كه  بیند و یا می شنود و یا فوريمی

آورد، تمامی این ها در دنیا انسان ها را سرگردان و معطل می كند خستگی به وجود می

مثالً خانه سازي انسان كه در دنیا با این می شود در نتیجه  ارادي تبدیل به صنایع آنی و

یك فضاي محدودي پیدا می شود و انسان را اسیر خود می كند این  همه آجر و آهن و در

خانه سازي براي انسان بهشتی ارادي انجام می گیرد. به محض این كه اراده می كند 

از میلیون ها نفر آید. می تواند در آن جا ساختمان هاي بسیار مجلل و نوري به وجود می

پذیرایی كند به همین كیفیت در مسیر تكامل دینی و ایمانی آن چه را كه براي او مایه رنج 



 

 

و زحمت بود و از طریق ساخت و سازندگی فیزیكی و مكانیكی او را معطل و سرگردان 

اش می كند و تبدیل به صنایع ارادي می شود. نمونه داد كمال پیدامی كرد و زحمت می

معجزاتی است كه در تاریخ به دست اولیاء و انبیاء انجام گرفته است. خداوند در  همان

قرآن هر نعمتی را كه تذكر می دهد براي این است كه ما انسان ها را به طمع بیاندازد تا 

یك چنان نعمتی را از خدا بخواهیم و به محض خواستن شدن است. مثالً خداوند خود را 

راده كن فیكونی است كه هر چه می خواهد می شود مانند تعریف می كند كه صاحب ا

صاحب مغازه اي كه متاع مغازه خود را تبلیغ می كند تا مشتریان را به طرف خود جلب 

كند خداوند متعال هم در قرآن و یا ائمه اطهار علیهم السالم در تعلیمات خود سرمایه 

به طمع بیاندازند و به طرف خود هاي وجودي خود را تعریف و تبلیغ می كنند تا مردم را 

جلب و جذب كنند. امام صادق علیه السالم در حدیث عقل و جهل) اصول كافی، كتاب 

عقل (می فرماید: طمع بستن به ثروت و قدرت و علم و حكمت خداوند متعال ممدوح 

است هر وقت با خدا تماس می گیرید سفره طمع خود را هر چه زیادتر و بیشتر گسترده 

رقم هاي بسیار بزرگ و بزرگ تر از خدا مطالبه كنید و بگویید: پرورگارا! من بنده  كنید.

تو و شاگرد تو می خواهم چنان باشم كه خودت هستی و چنان در كارها موفق باشم كه 

خودت موفق هستی خداوند شاگردان خود را به عنوان نمونه به زندگی دنیا فرستاده و 

رابر انسان ها به نمایش می گذارند تا مردم را به طمع قدرت خود را در ب آن ها علم و

چنان باشند كه خدا و بندگان خدا هستند. به همین كیفیت تمامی صنایع  بیاندازند تا

مكانیكی و فیزیكی كه به دست انسان در خارج وجود انسان با رنج و زحمت و كار و 

ه همان آخرت است تمام كاسبی رو به راه می شود. در انتهاي زندگی یا آخر زندگی ك

قدرت ها و نیروها و سرمایه هاي مادي و معنوي در وجود انسان متمركز می شود و انسان 

به اراده خود مبدأ و مصدر آن چه كه الزم دارد می شود. خداوند در حدیث نافله و آیات 

ع قرآن هر جا نعمتی از نعمت هاي خود را تعریف می كند براي این است كه ما را به طم

بیاندازد به طرف خود جلب و جذب كند. پس آخرت روزي است كه انسان ها به كمال 

مطلق می رسند براي تهیه آن چه می خواهند و الزم دارند رقم رنج و زحمت آن ها به 

صفر می رسد و ارقام خواست و خواهش آن ها و موفقیت آن ها بی نهایت می شود یك 

خت و سازندگی دنیایی در مسیر ساخت و سازندگی چنین زمانی كه انسان ها از مسیر سا

ارادي قرار می گیرند آخرت نامیده می شود. پس آخرت روزي است كه زندگی انسان به 

 كمال مطلق می رسد نه این كه محو و نابود می گردد. 

 



 

 

 

 تكامل حكومتی در مسیر حركت تكاملی انسان ها:

یكی از مسائلی كه در مسیر زندگی دنیایی به كمال مطلق می رسد و در پناه آن زندگی 

دنیایی تبدیل به زندگی آخرتی می شود پیدایش حكومت ها و قدرت ها و سلطنت ها باشد. 

حكومت ها بد یا خوب باشند ظالم یا عادل باشند ناقص یا كامل باشند مصنوع فكر و اراده 

ختیار خودشان یك نفر را در مركز قدرت می نشانند و مقدرات انسان است. گاهی به ا

زندگی را به دست او می سپارند و گاهی قدرتمندي به اراده خود از مسیر اعمال زور و 

قلدري در مسند حكومت می نشیند و گاهی هم انسانی در اثر محبوبیتی كه در میان مردم 

كنند هر چه باشد همه این حكومت ها از دارد و مردم او را براي مقام حاكمیت انتخاب می 

ابتداي تاریخ تا انتها مصنوع فكر مردم است. این مردم هستند كه بر اساس فكر و دانش 

خود یك چنین حكومت هایی به وجود آورده اند و یا بر پایه قد و قامت خود یك چنین 

یخ به وجود قبایی خدا براي آن ها بریده است. خواهی نخواهی حكومت هایی كه در تار

آمده خواه حكومت پیغمبري از پیغمبران و یا حكومت ظالمی یا عادلی همه این حكومت ها 

مصنوع فكر مردم بوده است. بر پایه عقل و شعور مردم یا خواهش و تقاضاي مردم یك 

چنین حكومت هایی به وجود آمده. اگر حكومت حقه اي بوده حق ناقص بوده و اگر حكومت 

اطل قابل دوام نبوده خواهی نخواهی عوض می شده یا عوض خواهد شد تا باطل بوده كه ب

عاقبت روزي انسان ها در اختیار یك حكومت كامل بی عیب و نقص قرار گیرند كه بر اساس 

كمال خود ابدیت پیدا می كند و قابل زوال و نابودي نیست و آن حكومت خدا و یا انسان 

ایی و توانایی درست مانند خداوند متعالند. عیب و هاي كامل است كه در علم و قدرت و دان

نقص و یا تقصیر و قصوري در وجود آن ها نیست. زندگی را آن چنان می سازند كه خدا می 

 تواند بسازد. 

خداوند تبارك و تعالی انسان هاي كاملی كه بر پایه كمال علم و قدرت خود می توانند 

رفی نموده است. به وسیله آن ها دین خود را و زندگی را چنان بسازند كه خدا می سازد مع

برنامه هاي حكومتی خود را كه همان برنامه بهشت ساز می باشد كامل نموده و باز مردم را 

در انتظار گذاشته است كه روزي همان ها را كه دین كامل الهی را به وجود آورده اند در 

راي جامعه بشریت به وجود مسند حكومت بنشاند و به وسیله آن ها یك زندگی كامل ب

آورد همان حكومت كاملی كه مانند خدا می داند و می تواند و زندگی كاملی كه بر پایه علم 

و كمال خود به وجود می آورد همان زندگی آخرت و قیامت است. آن چه مسلم است در 

ظالم یا  تاریخ زندگی انسان ها از هبوط آدم تا قیام قائم علیه السالم هر كس هر جور بوده



 

 

عادل بوده ناقص یا كامل بوده چنان كه بوده شناخته شده است تاریخ فردي را در عالم 

مجهول باقی نگذاشته. نیكان برابر نیكی و نیكوكاري خود شناخته شده و بدها هم برابر 

بدي و بدكاري خود شناخته شده اند و اگر هم بعضی افراد تا اندازه اي در افكار مردم 

اند و چنان كه شایسته بوده شناخته نشده اند خداوند تبارك و تعالی آن ندهناشناخته ما

ها را در كتاب خود معرفی كرده است. انسان هاي كافر و ظالم را برابر كفر و ظلمی كه 

داشته اند معرفی نموده و انسان هاي عادل و عالم را هم برابر علم و عدالتشان معرفی 

و یا به وسیله پیغمبران و ائمه اطهار هر انسانی را چنان  كرده است. خداوند در كتاب خود

كه بوده معرفی كرده است و انسان هایی كه در انتهاي جهل و ظلم قرار گرفته اند به 

عنوان نمونه كامل كفر و ستم و یا شرك و نفاق معرفی كرده است. خودش آن ها را لعنت 

ده همه كس او را نفرین كنند چنان كه و نفرین كرده و اجازه داده و یا این كه دستور دا

می فرماید: و اتبعوا فی هذه الدنیا لعنه و یوم القیامه... یعنی چنان انسان هایی بودند كه 

براي خود لعنت و نفرین به یادگار گذاشتند. هر كس در دنیا زندگی  می كند و به عقل و 

و شعور مردم باالتر  شعور می رسد آن ها را لعنت می كند و در آخرت هم هر چه عقل

برود آن ها را بیشتر لعنت و نفرین می كنند و از آن طرف الگوهاي عدالت و تقوا و علم و 

دانش را هم به جامعه بشرمیت معرفی فرموده. پیغمبران برجسته تاریخ را چنان كه بوده 

اند در درجات مختلف معرفی كرده همچنین علما و دانشمندان برجسته تاریخ را چنان 

كه بوده اند در درجات مختلف معرفی نموده و تقریباً كتاب خدا و ائمه اطهار علیهم 

 السالم در انسان شناسی خود و یا در تعریف انسان ها مجهولی باقی نگذاشته اند. 

در این تعریفات مشاهده می كنیم كه خداوند گاهی بر بعضی از پیامبران ایراد می 

عمل كردي، او را وادار به توبه می كند. بعد از این گیرد كه چرا چنین گفتی یا چنان 

چنین نگویی یا چنان عمل نكنی. بر نوح پیغمبر ایراد می گیرد كه چرا درباره فرزند نا 

اهل خود كه در عقیده و عمل مانند كفار است سئوآل بی جا می كنی و اعتراض می كنی 

كه چرا بی جا تقاضا می كنی  كه چرا غرق می شود و یا بر موسی پیغمبر ایراد می گیرد

وجود خدا را ببینی با این كه هنوز لیاقت رؤیت خدا را نداري و از این قبیل از لحن آیات 

و مخاطبات. خداوند متعال با پیغمبران گذشته و نمونه هاي آن ها هر یك را چنان كه 

ی از بوده معرفی كرده و نقص و قصوري كه در زندگی داشته یادآوري نموده است. یك

درس هاي مهم قرآن علم انسان شناسی و یا جامعه شناسی و روان شناسی است. در 

همین رابطه خداوند بعضی انسان ها را آن چنان تعریف كرده است كه كوچك ترین 

عیبی و قصور و تقصیري در كردار و گفتار آن ها وجود ندارد. آن چنانند كه خداي آن ها 



 

 

می خواهند كه خدا    می گوید و می خواهد. می فرماید:  می خواهد و آن چنان می گویند و

عباد مكرمون الیسبقونه بالقول و هم بامره یعملون. یعنی یك چنان بندگان محترم و 

مكرمی هستند كه هرگز در گفتار و كردار جلوتر و یا عقب تر از خدا نیستند و چنانند كه 

رت زهرا و پیغمبر اكرم را كه خدا می خواهد. خداوند امام هاي معصوم به ضمیمه حض

چهارده نفر هستند به این كیفیت معرفی می كند. اوالً برنامه هاي دین و علمی و حكومتی 

خود را به وسیله آن ها تكمیل نموده و در تعلیمات خود به وسیله آن ها مجهولی در 

ختم نموده شناخت عالم و آدم باقی نگذاشته است. لذا دین و علم خود را به وسیله آن ها 

است. ختم نبوت یعنی ختم دین در كمال مطلق كه كلمه اي و ذره اي قابل منها و اضافه 

نیست. به وسیله آن ها اعالم خاتمیت والیت و نبوت را نموده است. خاتم النبیین و یا خاتم 

الوصیین. كسی را در آینده معرفی نمی كند كه در جا و مقام آن ها بنشیند و انسان ها را 

در انتظار كسی سواي آن ها نگذاشته. آن ها انسان هایی هستند كه تقصیر و قصور  هم

عملی و علمی از وجود آن ها برطرف شده ضمن این آیه شریفه در سوره انعام كه می 

آن ها را در كمال مطلق معرفی می كند  (111آیۀ فرماید: و تمت كلمه ربك صدقاً و عدالً.) 

ها كلمات خدا را و علم و دانش الهی را و سیاست و تدبیر خدا را یعنی این قرآن و دین امام 

از نظر بیان حقایق و اخالق و احكام تكمیل نموده اند و چیزي باقی نگذشته اند. زمانی كه 

در مقام حكومت قرار می گیرند به وسیله آن ها و در پناه حكومت آن ها زندگی انسان ها 

كامل این طور تعریف می شود كه در آن زندگی  هم به كمال مطلق می رسد و یك زندگی

رقم رنج و زحمت انسان ها در حد صفر و زیر صفر باشد و رقم موفقیت آن ها بی نهایت. لذا 

 حكومت آن ها آخرین حكومت است. همان زندگی آخرت است. 

موال امام حسین علیه السالم در حدیث مشهور روز عاشوراي خود كه اصحاب خود را 

من  )ع(قرار می دهد خالصه فرمایش حضرت این است كه با قیام قائم آل محمد طرف خطاب

از قبر خارج می شوم و قیام می كنم جدم رسوم خدا پدرم امیرالمؤمنین، برادرم امام 

تمامی اولیاء خدا در حكومت آن حضرت زنده می شوند و زندگی آخرتی خود را  )ع(حسن

ن مریض و شل و كوري و مفلوحی باقی نمی ماند جز شروع می كنند. می فرماید: در كره زمی

این كه خداوند به بركت ما اهل البیت همه آن مرض ها را بر طرف می كند. گویا مشاهده می 

كنم كه شما شهداي عاشوراي من از قبر خارج می شوید فرشتگان گرد و غبار از صورت 

مرض ها و جراحت هاي دنیایی شما پاك می كنند )منظور از گرد و غبار پیري و ناتوانی و 

است كه همراه خود به قبر برده اند( و شما را به زندگی بهشتی و همسران بهشتی خود 

هدایت می كنند. همین طور امید و آرزویی در جهان بشریت باقی نمی ماند جز این كه در 



 

 

عده  حكومت ائمه اطهار علیهم السالم به تمامی امید و آرزوهاي خود می رسند. تمامی و

هایی كه پیغمبران داده اند و یا خدا در قرآن داده است همه این ها به وسیله امام موعود 

همه آن ها امام موعود هستند به و عده هاي خود می رسند و ثواب و عقابی باقی نمی 

ماند جز این كه هر كس به درجات و مقاماتی كه مستحق است نایل می شود یا به دركات 

قسیم الجنه  )ع(كه مستحق است مبتال  می گردد. چنان كه گفته اند: علی و عذاب هایی 

و النار است. پس این حكومت هاي ناقص دنیایی كه هر كس از نیكان و بدان كه روي كار 

آمده نتوانسته است بشریت را به زندگی ایده آل و مطلوب برساند به وسیله این امام هاي 

م قابل زوال و انقراض نیست. زوال و انقراض مربوط معصوم كامل می گردد و شیئ كامل ه

به علم ناقص یا عمل ناقص می باشد كه ناقص ها بایستی جاي خود را به كامل ها بسپارند 

و از میان بروند و آن كامل ها كه دیگر قابل انقراض نیستند و زندگی در شعاع حكومت 

تند كه می گوییم كه این آن ها ابدیت پیدا می كند، ائمه اطهار علیهم السالم هس

حكومت ها كه مخلوق فكر انسان است جاي خود را به حكومتی می دهد كه مخلوق اراده 

 خداست و آن چه به اراده خدا ظاهر می گردد كامل است. 

 جملۀ: حبل اهلل المتین و صراطه المستقیم در تعریف موال علی )ع(: 

حبل اهلل  "دعاي ندبه می شود از جمله تعریف هایی كه از موال علیه السالم در

است. چقدر زیاد خداوند در آیات قرآن دستور می دهد كه "المتین و صراطه المستقیم 

متمسك به حبل اهلل شوند می فرماید: واعتصموا بحبل اهلل... یا چقدر كلمات صراط 

می شود و مخصوصاً در سوره حمد كه ام الكتاب است و انسان  مستقیم در قرآن تكرار

وظیفه دارند هر شبانه روزي چندین مرتبه آن را تكرار كنند و بگویند: اهدنا الصراط  ها

المستقیم .آن چه مسلم است انسان در ابتداي خلقت كه از مادر متولد می شود از نظر 

علم و قدرت در حد صفر است نظر به این كه معلوماتش در حد صفر است قدرت و 

تبارك و تعالی در مسیر حركت و زندگی انسان  ثروتش هم در حد صفر است و خداوند

خطی به سوي بی نهایت كشیده است. تا این انسان در حد صفر را تبدیل كند به یك 

انسان نامتناهی كند. او را در یك چنان لیاقت و قدرتی قرار دهد تا بتواند خلیفه خدا 

ند. چنان انسانی شود باشد. جاي خدا و مانند خدا خود را و وابستگان به خود را اداره ك

كه در آن چه می داند و می خواهد بتواند احتیاط به خواهش و تقاضا هم نداشته باشد. 

چنان وضعی كه آن چه از خدا می خواهد خودش بتواند و بداند. دانایی او برابر دانایی 

كه خدا و توانایی او هم برابر توانایی خدا و در آزادي مطلق قرار گیرد. یك چنان آزادي 

موال امیرالمؤمنین علیه السالم دور بیان مشهورش می گوید: به طمع بهشت تو را عبادت 



 

 

بل وجدتك اهالً للعباده  "نمی كنم همچنین از خوف عذاب و آتش تو را اطاعت نمی كنم.

یعنی خدایا ! من تو را به طمع اطاعت نمی كنم بلكه به آزادي مطلق و در جمله  "فعبدتك.

شهور می فرماید: تلك عباده االحرار یعنی این عبادت و بندگی من آخر همین حدیث م

عبادت آزاد مردان است. چطور كلمه احرار با كلمه عبادت سازگار است؟ شاید دو كلمه 

ام آزاد نیستم و اگر آزادم بنده نیستم. نقیض هم باشند و یكدیگر را نفی كنند. اگر بنده

اگر آزاد مرد است بندگی ندارد و اگر بندگی دارد  عباده االحرار یعنی بندگی آزاد مردان.

آزاد مرد نیست، بنده است. جواب سئوآل همان جمله اي است كه می فرماید: بل وجدتك 

اهالً للعباده یعنی من تو را به اهلیت خداییت پرستش می كنم. انتخاب من به این بندگی و 

رمان. بندگان و یا بردگان معروف ربوبیت مربوط به اهلیت تو است نه مربوط به دستور و ف

بنده دستور و فرمانند. موال دستور می دهد بنده هم اطاعت می كند ولیكن بنده و موال اگر 

یكدیگر را به اهلیت بشناسند زبان اعتراض بردگان بلند می شود. به موالي خود می گوید: 

مخلوقیم خالقی داریم.  تو انسانی من هم انسان هستم هر دو ناتوانیم هر دو عاجزیم، هر دو

چه برهانی دارد كه تو موال باشی و من بنده تو باشم. بندگان و موالی معروف كه مالك و 

مملوك به حساب آمده اند و یا آمر و مأمور شناخته شده اند یكدیگر را به اهلیت نمی 

ر را به شناسند موالی، ثروت و قدرت دارند بردگان را مجبور به اطاعت می كنند. اگر یكدیگ

اهلیت بشناسند، یكی از دیگري اطاعت       نمی كند و بنده و برده او نمی شود. ولیكن بین 

انسان و خداوند متعال یك چنین شناسایی به اهلیت حاكم می شود. هر چه خداي خود را 

بیشتر به اهلیت بشناسند بهتر و بیشتر تسلیم خدا می شود زیرا بین انسان و خداوند 

ن جنسی حاكم است نه تشابه و تجانس. انسان ها همه باهم یك جنس هستند و متعال تبای

از آب و خاكند بعضی ها در تربیت جلو افتاده اند و بعضی ها عقب مانده اند عقب افتادگان 

به جلو افتادگان می رسند و حاكمیت بین آن ها لغویت پیدا می كند دو فرد و یا دو جنسی 

یرند حاكمیت بر یكدیگر ندارند. هر دو مثل و مانند یكدیگرند كه در حد یكدیگر قرار می گ

ولیكن انسان با خداي خود تجانس یا تشایه وجودي و جنسی ندارند . بلكه تباین وجودي و 

جنسی بین آن ها حاكم است. انسان در وجود و جنسیت خود مانند خدا نمی شود. خداوند 

سان قرار نمی گیرد انسان در جنسیت تبارك تعالی هم در جنسیت وجودي خود برابر ان

وجودي خود برابر خداي خود تا ابد در حد صفر مقابل بی نهایت است و شاید همین تشبیه 

هم درست نباشد كه انسان را صفر بداییم خدا را بی نهایت زیرا صفر در موجودیت خود در 

نند صفر در برابر برابر موجودیت خدا صفر است به اندازه صفر بودن تشابه وجودي دارد ما

اعداد . چند صفر را روي یكدیگر را سوار كنید برابر عدد یك می شود و با اضافه و منها برابر 



 

 

اعداد دیگر. ولیكن مقابله وجود انسان با وجود خدا مقابله عدم و وجود است یا مقابله 

یا شمعی  ظلمت و نور. ظلمت ها برابر نقطه صفري نور اینت ندارند. نورها هم برابر صفري

ظلمانیت ندارند دو جنس متباین هستند و این تباین تا ابد حاكمیت دارد ولیكن انسان 

در برابر خداي خود كه مانند شاگرد در برابر استاد است در مسیر كسب علم و قدرت 

تكامل پیدا می كند. علم و قدرت به صورت كتابت و به صورت عارض و معروض نه به 

به علم و یا ظلمت به نور. انسان از مسیر كسب فیض و خداوند صورت انقالب ذاتی جهل 

از مسیر افاضه فیض این انسان را باال می برد تا در علم و قدرت او را به پایه خود  می 

رساند. هرگز تبادل جنسی به وجود نمی آید كه انسان در جنسیت مانند خدا و خدا 

در حد خود از ازل تا به ابد ثابت  مانند انسان باشد. بلكه جنسیت ذاتی انسان و خدا

است كیسه وجود انسان پر از فیض خدا شده در هر زمانی ممكن است خالی شود ولیكن 

كیسه وجود خدا فیض مطلق و علم و قدرت مطلق است. امكان خالی شدن با كم شدن 

وجود ندارد در همین رابطه شناسایی به اهلیت پیدا می شود و تا ابد قابل دوام است 

عنی انسان مانند علی بن ابی طالب اهلیت ذاتی و وجودي دارد كه بنده خدا باشد و ی

خداوند متعال هم در برابر موال علیه السالم اهلیت ذاتی و وجودي دارد كه خداي علی 

بن ابی طالب باشد در همین حال بندگی توأم، آزادي است. علی علیه السالم بسیار لذت 

دت می كند و خداوند متعال هم بسیار خود را موفق می می برد كه خداي خود را عبا

پرورش داده است و می تواند او را مقابل خود وا دارد با او  )ع(داند كه بنده اي مانند علی 

سخن بگوید و او را در شأن و مقام خود قرار دهد و عنوان حاكمیت خود را بر طرف 

ستاد رسیده است و می تواند جانشین او نماید كه شاگرد او در دانایی و توانایی به مقام ا

باشد. لذا می گوید: من تو را به اهلیت عبادت می كنم من تو را به حریت و آزادي می 

پرستم. مانند یك انسان آزاد كه به آزادي سخنان خوب را و اعمال خوب را انجام می 

در تقدیر خدا دهد و به آزادي سخنان جاهالنه و اعمال جاهالنه را ترك می كند. انسان 

الزم است از آن حد صفر و زیر صفر خودش را به این بی نهایت علم و قدرت برساند. 

انسان مانند مسافري است كه از بیابان ها وجود خود به شهري آباد حركت می كند و 

خداوند متعال همان شخص با بركت است. فاصله بسیار طوالنی است قدم به قدم احتیاج 

را به صورت راه و  )ع(كت در راه دارد. در همین جا خداوند ائمه اطهار به راه و وسیله حر

هستند یعنی وسیله حركت و تكاملند و "حبل اهلل  "وسیله حركت معرفی می كند

صراط مستقیم هستند، راه به سوي مقصد می باشند. به همین منظور كسانی كه این راه 



 

 

ن اراده خود و بدون اراده خدا بلكه به دلیل و وسیله را رها كرده و گمراه شده اند قهراً بدو

 حاكمیت گمراهی و ضاللت جهنم می سازند و گرفتار آن می شوند. 

 

 جملۀ: الیسبق بقرابۀ فی رحم: 

در جمالت دیگر بعد از كلمه صراط مستقیم خویشاوندي رحمی خود را و خویشاوندي 

ر خویشاوندي رحمی كسی از دینی حضرت را با رسول خدا تعریف می كند می فرماید: از نظ

او جلوتر نیست. خویشاوند رحمی به معناي این است كه دو نفر انسان با یك واسطه یا چند 

واسطه به یك پدر و مادر متصل می شوند. از یك صلیب و رحم به وجود آمده اند. قرابت 

موي موال امیرالمؤمنین با رسول خدا چنین است كه هر دو نوه عبدالمطلب هستند پسر ع

به رسول خدا  )س(یكدیگر از یك پدر و مادر. و در این جا با این كه خویشاوندي حضرت زهرا

نزدیك تر از خویشاوندي موال به پیغمبر است. زهرا فرزند بالفصل پیغمبر است بدون 

واسطه متصل به رسول خداست اما علی علیه السالم به وساطت پدر و مادر به رسول خدا 

حكم زن و شوهر یكی است. مخصوصاً زمانی كه زن و شوهر از نظر  متصل می شود ولیكن

اخالقی و علمی و ایمانی كفویت داشته باشند در یك تراز باشند یك نفر به حساب می 

آیند. خداوند چنین شوهري را لباس تن همسر خود معرفی می كند و چنان زنی را لباس تن 

یه السالم چنان است كه در یك میلیونم شوهر. كفویت حضرت زهرا با علی بن ابی طالب عل

یا میلیاردیم با یكدیگر تفاوت ندارند. درست دو پله ترازو هستند كه ذره اي بر یكدیگر 

از فضایل مادي و معنوي دارد، علی علیه السالم هم  )س(نمی چربند. هر چه حضرت زهرا 

ت رحمی و خویشاوندي دارد و هر چه علی علیه السالم دارد حضرت زهرا هم دارد. لذا قراب

آن ها به رسول خدا در یك درجه و در یك تراز است. به همین مناسبت فرزندان 

امیرالمؤمنین علی علیه السالم كه امام معصوم هستند فرزند رسول خدا شناخته می شوند. 

همه جا ائمه علیهم السالم را فرزند رسول خدا می دانیم. این قرابت فرزندي به مناسبت 

لم و ایمان رسول خدا است. یعنی تمامی سرمایه هاي علمی و ایمانی رسول خدا را وراثت ع

امام هاي معصوم به ارث برده اند. وارث بال منازع علم و ایمان رسول خدا شده اند. دیگران 

غیر از امام معصوم علیه السالم به عنوان فرزند رسول خدا شناخته نمی شوند. كسانی كه 

ه رسول خدا شوند آل رسول اهلل اند. فرزندان پیغمبر از نظر دوري و در صلوات بایستی ضمی

نزدیكی به مقام پیغمبر در سه درجه قرار می گیرند. به یك حساب فرزند رسول خدا 

هستند خواه از دختر پیغمبر یا از پسران پیغمبر باشند. اوالد بودن به محض تولد است. 

انی كه از نظر تولد خواه به وسیله مادر متصل به اوالد بودن به دلیل تولد ثابت می شود. كس



 

 

رسول خدا شوند یا به وسیله پدر، همه این ها اوالد رسول اهلل اند. وارث مال پیغمبر 

شناخته می شوند. اگر رسول خدا از دنیا برود چند نفر نوه پسري یا دختري داشته باشد 

این ها اوالد اند. طبقه دوم همین نوه ها و نتیجه ها وارث رسول خدا شناخته می شود. 

كسانی كه اهلیت با رسول خدا دارند اهل بیت پیغمبرند و آن ها فرزندان و یا شاگردانی 

از پیغمبر هستند متدین به دین او و متخلق به اخالق او می باشند. علم و ایمان خود را 

ناسند و از از رسول خدا به وراثت برده اند. رسول خدا را به رهبري پیشوایی خود می ش

آن حضرت اطاعت  می كنند مانند سلمان و ابی ذر و مسلمانان و فرزندان پیغمبر كه 

مجهز به علم ایمان و اخالق هستند. از مقام فرزندي باالتر رفته و در مقام اهلیت قرار 

گرفته اند. در این رابطه پیغمبر اكرم سلمان را اهل بیت خود معرفی می كنند می 

منا اهل البیت. سلمان از ما خانواده به حساب می آید. نگویید سلمان  فرماید: السلمان

فارسی بگویید سلمان محمدي. لذا خداوند پسر نوح را از اهلیت نسبت به پدر حذف می 

ات نیست با تو اهلیت ندارد كند می فرماید: لیس من اهلك یعنی او جز و افراد خانواده

سوم انسان هایی كه در مقام آلیت قرار می  گر چه فرزند تو به حساب می آید. درجه

گیرند كه در صلوات ها شریك پیغمبر اكرم هستند. می گوییم: اللهم صل علی محمد و 

آل محمد. آن ها كسانی هستند كه صد درصد در علم و ایمان و تقوا و سایر درجات و 

ستند. عالم به مقامات مانند خود پیغمبرند، مانند او معصومند و مانند او خلیفه خدا ه

علم قرآن هستند. ذره اي و كلمه اي در درجات و فضلیت ها از رسول خدا كمتر نیستند 

باشند. این دوازده نفر با می )س(و آن ها امام هاي معصوم علیهم السالم و حضرت زهرا 

حضرت زهرا از مقام فرزندي و اهلیت با رسول خدا فراتر رفته و در مقام آلیت قرار 

. در تمامی احكام و درجات و مقامات شریك رسول خدا می باشند. لذا كسی گرفته اند

بر آن ها سبقت نمی گیرد. شاید اگر فرزند صلبی حضرت رسول مانند ابراهیم از ماریه 

قبطیه و یا مانند قاسم و طیب از حضرت خدیجه زنده بودند به عنوان امام معصوم 

فرزند رسول خدا بودند اما آل اهلل و آل شناخته نمی شدند اهل بیت رسول خدا بودند. 

 رسول اهلل نبودند. 

در همین رابطه داستان ابراهیم پسر پیغمبر و امام حسین علیه السالم نوه پیغمبر 

معنا پیدا می كند. روایت ها می گوید: یك روز رسول خدا ابراهیم و امام حسین علیه 

د. گاهی ابراهیم را می بوسید و السالم را كه كودك بودند روي زانوي خود نشانده بو

گاهی حسین علیه السالم را. جبراییل نازل شد كه یا رسول اهلل از جانب خدا مقدر است 

كه یكی از این دو كودك از دار دنیا برود و یكی بماند خداوند انتخاب را به تو واگذار 



 

 

هیم صرف نظر كرده است یا از حسینت صرف نظر كن یا از ابراهیم. حضرت فرمود: از ابرا

كردم. ابراهیم از دنیا برود و حسینم بماند و بعد دالیل ترجیح حسین را بر ابراهیم بیان 

زاده است. اگر ابراهیم بمیرد فقط دل من  كرد. فرمود: ابراهیم كنیززاده و حسین من خانم

می سوزد و دل مادرش كه او كنیز من است و اگر حسین بمیرد دل من و دل مادرش زهرا و 

دل علی می سوزد، بهتر این است یك دل به جاي سه دل بسوزد. از ابراهیم صرف نظر 

كردم ولیكن این دلیل ساده اي است كه برابر فهم مردم زمان ایراد شده. كنیززادگی یا خانم 

زادگی دلیل رحجان یكی بر دیگري نیست. بسیاري از امام ها از خانمی به دنیا آمده اند كه 

كنیز بوده اند. مانند مادر امام زمان و حضرت علی ابن موسی علیه السالم. برابر عرف زمان 

كنیزي خریداري شده و از امام حامله شده و امام را به دنیا آورده است. در قانون الهی چه 

بسا بسیار كنیزانی كه درجه اي از ایمان دارند از خانم ها و ملكه هایی كه فاقد آن درجه از 

دارند. این مسئله انتخاب مربوط به موقعیت ایمانی و الهی امام حسین  ایمان هستند برتري

علیه السالم است كه حامل علم قرآن و علم خداوند متعال و همچنین در حد عصمت و 

طهارت است. وراثت رسول خدا به اهلیت است نه و والدت پس نزدیك ترین افراد به 

م اهلل علیها     می باشند بقیه انسان حضرت رسول اكرم امام هاي معصوم و حضرت زهرا سال

ها در مقام اهلیت و یا در مقام والدت نسبت به رسول خدا هستند. لذا این جمله در تعریف 

مناسبت كامل با آن حضرت دارد. علی علیه "الیسبق بقراته فی رحم  "علی علیه السالم

السالم و حضرت زهرا كه كفو یكدیگر هستند یك تن به حساب می آیند و نزدیك ترین 

 افراد به رسول خدا هستند. 

 

 جملۀ: و ال بسابقۀ فی دین:

كلمه دیگر در تعریف موال علیه السالم این جمله است كه می فرماید: الیسبق بقراته فی 

بسابقه فی دین... یعنی هیچ كس در سابقه دینی و قبول كردن اسالم بر علی بن رحم و ال 

ابی طالب علیه السالم سبقت ندارد. بعد از آن كه رسول خدا نبوت خود را اعالم می كند و 

مردم را به دین خود دعوت می نمایند اولین فردي كه بدون چون و چرا فوري آن دعوت را 

ل خدا آورده است علی علیه السالم می باشد. در این جا الزم قبول كرده و ایمان به رسو

است بدانیم اولین نفري كه به رسول خدا آگاهی پیدا كرد و ملتفت شد كه پیغمبر اكرم از 

این ساعت و امشب مبعوث به رسالت شده چه كسی بوده است. بی شك پیغمبر اكرم شب 

ثت هم در غار حرا بوده است. غار حرا بیست و هفتم ماه رجب به نبوت مبعوث شده و این بع

و كوه حرا كه آن را كوه ثور می نامند. كوهی است یكه و تنها بین عرفات و خانه كعبه. 



 

 

كسانی كه باالي آن كوه می روند از یك طرف منا و عرفات را می بینند و از طرف دیگر 

ر حرا باالي كوه می خانه كعبه را، پیغمبر اكرم پیش از بعثت روزها یا شب ها گاهی به غا

را  )ص(رفتند مشغول عبادت و راز و نیاز با خدا بودند. حاالت ایمانی و روانی پیغمبر اكرم

كسی به جز خودش نمی داند مگر كسانی كه از نظر فكري و روانی در آن حاالت و در آن 

 رابطه ها با خداي خود قرار گیرند. رسول خدا در غار حرا و باالي كوه حرا گاهی در

حاالت حضرت ابراهیم و بناي كعبه و ذبح اسماعیل مطالعه داشته و گاهی در عظمت خدا 

و كیفیت رابطه با خدا. در این حاالت و تفكرات هر شبی و هر روزي به خدا نزدیك و 

نزدیك تر می شود تا شب بیست و هفتم كه بین او و خداوند متعال رابطه برقرار می 

د را می بیند و با او سخن می گوید. آن حاالت را شود. مثل این است كه خداي خو

تعریف می كند و می گوید: شب بعثت كه چهره جبراییل را دیدم یك چهره جذاب و 

جالب، تحت تأثیر قرار گرفتم. مجذوب چهره او شدم به من خطاب كرد: اقرء، بخوان 

و فشار داد یك كتاب را در جواب گفتم: و ما اقراء، چه چیز را بخوانم. مرا بغل گرفت 

چنان فشاري كه بسیار لذت بردم و در عین حال چنان كه گویی جانم از بدنم خارج می 

شود. چنان بود كه دوست داشتم این فشار براي من تكرار شود. به ناگاه بر زمانم جاري 

شد كه سوره: اقراء باسم ربك الذي خلق... را خواندم. در این موقع مأمور شدم كه مردم 

به دین خدا كنم. از كوه ثور پایین آمدم به طرف خانه رفتم. چنان وضعی پیدا  را دعوت

كردم كه تمامی سنگ ها و گیاه ها و علف ها و كوه ها كه در مسیر من بودند به من 

تبریك گفتند و سالم به رسالت دادند. می گفتند: السالم علیك یا رسول اهلل. تا این كه 

كه در چهره من نورانیت مخصوصی غیر از آن چه تا  وارد خانه شدم. همسر من خدیجه

آن روز دیده بود مشاهده كرد پرسید: ما هذه النور فی وجهك یا محمد؟ یعنی این چه 

بینم به او گفتم: یا خدیجه این نور نبوت است در چهره من. نور است كه در صورت تو می

انتظاري داشتم كه خداوند  ایمان بیاور به رسالت من فوري ایمان آورد و گفت: یك چنین

تو را به رسالت انتخاب كند. علی علیه السالم هم كه در آن ایام پسري ده یا نُه ساله 

بودند از كودكی همراه پیغمبر اكرم بوده اند. خودش می فرماید: در اوان كودكی مرا 

اس پهلوي خود می خوابانید و مرا می بوسید: یشمنی رائحه، یعنی رائحه عطر بدن و لب

رسانید. رابطه روحی و روانی موال علیه السالم با رسول خدا یك خود را به مشام من می

رابطه اي است كه از اویل كودكی تا آخر عمر یكسان و یكنواخت بوده است تا جایی كه 

گفته اند: وقتی رسول خدا وارد منزل عمویش می شود در این كودك كه ایام شیر 

ش و اضطرابی پیدا می شود. اگر خواب است به احترام خوارگی او بوده است یك جنب



 

 

پیغمبر بیدار می شود و می نشیند و اگر نشسته است می ایستد به همین كیفیت. از ابتداي 

كودكی تا انتهاي عمر سنخیت كامل به رسول خدا دارد. خداوند به پیغمبر اكرم دستور داد 

ه ها و عمه ها و عمه زاده ها جلسه اي از اقوام خود تشكیل دهد. عموها و عموزاد

خویشاوندان نزدیك را به آن مجلس دعوت كند و نبوت خود را به آن ها ابالغ نماید كه 

خداوند فرمود: و انذر عشیرتك االقربین... یعنی ابتدا خویشاوندان نزدیك را به دین خدا 

باره من دعوت كن. همه آن ها را در مجلسی حاضر كرد به آن ها فرمود: عقیده شما در

چگونه و چطور است و شما در افكار خود چگونه مرا می شناسید؟ همه آن ها یك جاو یك 

صدا گفتند: تو بهترین انسان در نظر ما هستی صادق و امین هرگز دروغی از تو نشینیده 

ایم و عمل خالفی از تو ندیده ایم. حضرت به آن ها فرمود: اگر به شما بگویم پشت این كوه 

جمع شده اند كه بر شما و شهر شما بتازند با این كه عالمتی از آن ها قابل ها لشگري 

مشاهده نیست گزارش مرا قبول می كنید و یا در این گزارش شك و شبهه پیدا می كنید. 

همه گفتند: نه. اخبار تو را بدون چون و چرا و بدون تحقیق قبول داریم زیرا تو راست گو 

از جانب خداوند تبارك و تعالی به نبوت مبعوث شدم.  هستی فرمود: به شما می گویم:

خداوند به من مأموریت داده است كه اهل مكه و اهل عالم را به دین خدا دعوت كنم. كدام 

یك از شما زودتر به من ایمان می آورید تا معلوم شود كه وصی من و خلیفه من بعد از من 

و خندیدند پچ پچ می كردند كه گرفتار  باشد. همه ساكت ماندند به یكدیگر نگاه كردندمی

خیاالت شده و یا این كه جنون پیدا كرده است. چطور تا دیروز یك مرد ساده و عادي بوده 

و امروز به چنین مقامی انتخاب شده. اول كسی كه بدون چون و چرا و بالفاصله ایمان آورد 

ر گذاشت و گفت: انا علی علیه السالم در سن ده سالگی بوده است. دست به دست پیغمب

اصدقك و اومن بك و اعاونك علی امرك و دینك یا رسول اهلل. یعنی من تو را تصدیق می 

كنم كه پیغمبر خدا هستی و به تو ایمان می آورم و تو را بر اجراي دینت كمك می كنم. سه 

 مرتبه این جمله را تكرار كرد بعد رسول خدا دست مبارك روي شانه او گذاشت و فرمود:

انت خلیفتی و وزیري علی امري. تو هستی خلیفه من، وزیر من در كارهایی كه به من محول 

می شود. بعد از ابالغ رسالت اولین كسی بود كه ایمان به پیغمبر آورد و بیش از بعثت هم 

همه جا همراه رسول خدا زندگی می كرد. پس هیچ كس بر آن حضرت در ایمان آوردن 

ت خدیجه هم از جمله زنانی بود كه پیش از همه زنان و مردان سبقت نگرفت و شاید حضر

رسالت حضرت را تصدیق كرد. در ایام كودكی كه رجاله قریش بچه ها را وادار می كردند كه 

پیغمبر را مسخره كنند و گاهی سنگی به طرف او بپرانند. علی علیه السالم به عادت 

و گاهی آن ها را گاز می گرفت و از اطراف  كودكان آن بچه ها را می گرفت و به زمین می زد



 

 

نامیدند یعنی آن پسر گاز گیر. به همین  "قضیم "پیغمبر فرار می داد. در همین ایام او را

كیفیت از همان ایام كودكی تا روز شهادت یگانه معاون پیغمبر خدا و دین خدا بود. در 

ر خانه خدا شهید شد. پس خدا متولد شد و در خانه خدا زندگی كرد و عاقبت هم د

 كسی در اطاعت و ایمان به پیغمبر اكرم بر او سبقت نگرفت. 

 جمله دیگر در تعریف آن بزرگوار این است كه می فرماید: 

 و الیلحق فی منقبه من مناقبه یحذو حذو الرسول)ص(. 

یعنی هیچ كس در مناقب و فضایل حضرت رسول بر موال سبقت نگرفته و به آن 

نشده است. انسانی است كه از نظر علم و فضیلت و ایمان و حكمت و  حضرت ملحق

اخالق و فضایل انسانی صد درصد همراه رسول خدا و ملحق به رسول خدا بوده است. 

مناقب و نقیب آن صفات درونی انسان را می گویند. فضیلتی كه از درون سرچشمه می 

اجتماعی دارد كه مردم انسان گیرد. مثالً صفت جود و سخاوت گاهی یك عامل بیرونی 

را به آن تعریف می كنند و انسان براي كسب شهرت بذل و بخشش می كند. این بذل و 

بخشش یك عامل برونی دارد مسلمان و كافر در یك چنین بذل و بخششی مانند هم 

هستند. كافر سخاوتمند یا مؤمن سخاوتمند و گاهی این صفت از درون انسان سرچشمه 

مان به خدا و فضایل انسانی دارد عظمت خدا را در وجود خود درك می كند می گیرد. ای

و می داند چگونه از طریق خدمت به بندگان خدا تقرب به خدا پیدا می كند. به تمام معنا 

می كوشد بندگان خدا را از مهالك و خطرات دنیا و آخرت نجات دهد و آن ها را به 

از كفر و گناه با مال و جان و زندگی خود زندگی بهشتی برساند. براي نجات مردم 

فداكاري می كند و بسیار ذوق و شوق دارد كه تمامی سرمایه هاي خود را بذل نمود و 

انسانی را از كفر و گناه و آتش جهنم نجات داده و او را به زندگی بهشتی رسانیده است. 

و تقوا مجهز به اخالق انسان هایی كه فضایل و مناقب درونی دارند و از مسیر رشد ایمان 

انسانی و فضائل نفسانی شده اند، تمامی همتشان نجات انسان از مهالك دنیا و آخرت 

است. آن ها می گویند: سرمایه زندگی ما در دنیا و آخرت انسان ها هستند نه ثروت 

انسان ها. بایستی كاري كنیم كه ما به جلب و جذب انسان ها به طرف ما باشد. وقتی 

ز رسول خدا اجازه گرفتند كه مال و ثروتی در اختیار آن حضرت قرار دهند تا عرب ها ا

مزد خدمات و صدماتی باشد كه براي نجات مردم متحمل شده است حضرت فرمود: حق 

من بر شما و مزدي كه شما در برابر حق من ادا می كند محبت و مودت است. یعنی حق 

ببینم و شما را در زندگی بهشتی  من این است كه شما را خوش بخت و سعادت مند

همراه خود مشاهده كنم. كسی كه در خط من خود را به زندگی بهشتی می رساند حق 



 

 

مرا ادا كرده و كسی كه خود را به زندگی جهنمی می كشاند حق مرا ضایع كرده است. 

مودتی كه به عنوان اجر و مزد رسالت از مردم مطالبه می كند همین وابستگی كامل به 

سول خدا و ائمه اطهار است. یعنی سعادت و شقاوت انسان به دست انسان هاي معاصر ر

اوست . این انسان ها هستند كه در دنیا و آخرت مبدأ خوشبختی یكدیگر و یا بدبختی 

یكدیگر می شوند . پس بزرگ ترین سرمایه انسان، انسان هاي معاصر او هستند. پیش از 

ند الزم است با حسن اخالق و رفتار و خدمات دیگر انسان آن كه زمین و طبیعت را آباد كن

هاي زمان خود را آباد كنند. زندگی انسان منهاي انسان هاي معاصر جهنم است و به اضافه 

انسان هاي معاصر بهشت است. در دنیا تمامی خوشی ها به وسیله انسان براي انسان حاصل 

انسان براي انسان ظهور پیدا می كند. می شود و تمامی ناخوشی و ناراحتی ها به وسیله 

انسانی كه خود را از جامعه كنار می كشد به بیابان و جنگل می رود حیوانی بیشتر نیست، 

چطور می تواند در جنگل آرامش و آسایش داشته باشد. از این رو انسان هاي صاحب 

ن اخالق و فضایل و مناقب همه جا می كوشند به انسان ها خدمت كنند و با خدمات و حس

رفتار دل انسان ها را زنده و آباد كند. در این مسئلۀ فداكاري براي نجات بشریت و براي 

رشد و تربیت آن ها هیچ كس مانند پیغمبران فدا كاري نكرده است. پیغمبران تمامی 

زندگی و سرمایه عمر خود را در راه نجات بشریت مصرف نموده اند. در این فداكاري براي 

ن ها پیغمبر اكرم و ائمه اطهار در رأس فداكاران و سرمایه گذاران براي نجات نجات انسا

مردم بوده و هستند . تمامی مصیبت هایی كه دیده اند و تحمل كرده اند مربوط به عجز و 

ناتوانی آن ها نبوده كه بگوییم نتوانستند از خود دفاع كنند و دشمنان بر آن ها چیره شدند 

ها و صبر و تحمل ها براي نجات همان افرادي بوده است كه عامل بلكه همه این مصیبت 

مصیبت ها بوده اند. شهادت ائمه اطهار علیهم اسالم مربوط به جهل آن ها و عجز و غفلت 

آن ها نبوده بلكه مربوط به گذشت آن ها از جان و مال براي نجات همان اكثریت قاتل و 

حضرت سیدالشهدا در حساب گري هاي خود فكر  متجاوز بوده است. موال امیرالمؤمنین و یا

می كنند كه آیا تحمل مصیبت ها و شهادت ها بیشتر مایه آگاهی و بیداري مردم می شود و 

یا مبارزه و جنگ با متجاوزین و انسان هاي جاهل و نادانی كه تحت تأثیر تبلیغات شیاطین  

اب گري هاي خود صبر و استقامت قرار گرفته اند و به جنگ امام و پیغمبر آمده اند. در حس

را تا پاي شهادت بیشتر براي نجات بشریت از جهل و نادانی مؤثر      می دانند لذا براي 

نجات بشریت شهادت را می پذیرند و از آن استقبال می كنند. به جز موال امیرالمؤمنین 

ل خدا در خط علیه السالم و ائمه اطهار كسی را پیدا نمی كنیم كه صد درصد مانند رسو

ایمان و تقوا و صبر و تحمل براي نجات بشریت فداكاري كند اكثریت انسان هاي تاریخ اگر 



 

 

هم جهاد و فداكاري داشته اند براي كسب شهرت و مقامات دنیایی آن ها بوده است. 

پس در این رابطه كسانی كه صد درصد از نظر ایمان و فضیلت در خط رسول خدا حركت 

 طهار علیهم السالم بوده اند. كرده اند ائمه ا

جمله دیگر در این دعاي شریفه اسرار جنگ و جهادها و قتل و كشتارهایی است كه 

 به وسیله خدا یا پیامبران و یا ائمه واقع شده است. در این جمله می فرماید: 

 و یقاتل علی التأویل و ال تاخذه فی اهلل لومه الئم. 

الم براي تأویل آیات قرآن می جنگید. این جمله از یعنی موال امیرالمؤمنین علیه الس

فرمایش حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله گرفته شده كه پیغمبر اكرم فرمود: انی 

قاتلت علی التنزیل و علی یقاتل بعدي علی التأویل. یعنی جنگ هاي من كه پیغمبر 

ز آسمان نازل شود اسالم بودم به این منظور واقع شد كه این دین خدا و كتاب آسمایی ا

نتیجه براي تأویل قرآن می جنگد. در  )ع(و در اختیار مردم قرار گیرد و بعد از من علی 

 هدف جنگ هایی كه به امر خدا و به امر پیغمبران و یا ائمه اطهار علیهم السالم واقع

شده و یا واقع می شود همین دو هدف است. هدف اول دین خدا كه خط حركت به سوي 

زندگی بهشت است در اختیار مردم قرار گیرد تا هر كس بخواهد خود را به  تكامل و

سعادت ابدي برساند، راه به سوي سعادت در اختیارش باشد. انسان هاي طالب تقوا و 

هاي سرگردان هستند كه می خواهند خود را از این بیابان برهوت سعادت مانند بیابانی

وانند زندگی كنند زیرا بیابان و كویر جاي زندگی برهانند و به شهر آبادي برسانند تا بت

نیست. همه جا با خشكی و گرسنگی و تشنگی و یا با گزندگان و درندگان رو به رو 

هستند. پس الزم است خود را به شهر آبادي برسانند تا در آن شهر آباد بتوانند زندگی 

اید: علیكم بالسواد خوبی براي خود داشته باشند. پیغمبر اكرم در این رابطه می فرم

االعظم. یعنی به شما سفارش می كنم كه هرچه زودتر خود را به شهرهاي بزرگ و آباد 

برسانید كه آن شهر بزرگ مجهز به وسایل زندگی است و می توانید زندگی كنید. بیابان 

ها و یا روستاهاي كوچك و خراب جاي زندگی نیست. فقط یك روز و دو روز شما را در 

فرت اداره می كند. یك چنین انسان هاي سرگردان در بیابان و برهوت براي طریق مسا

رسیدن به شهر بزرگ و آباد راه الزم دارند در بی راهه نمی شود. حركت كرد و اگر 

 حركت كند به جایی نمی رسد. 

شما كره زمین را به نظر بیاورید و این كره را در زمان آدم ابوالبشر به نظر خودتان 

د. در آن زمان تمام كره زمین بیابان و برهوت است. شهر آبادي و جاي آبادي مجسم كنی

كه انسانی داشته باشد و بتواند براي خود و دیگران زندگی بسازد وجود ندارد همه جاي 



 

 

كره زمین خراب است. جنگل ها پر از درندگان و گزندگان از بیابان ها بدتر و بیابان هاي 

بدتر. در این بیابان مطلق انسان هاي اول یعنی آدم و حوا خشك و لم یزرع از جنگل ها 

كوشند خود را به شهر آباد مانند بهشتی كه دیده اند برسانند. شما سرگردانند. همه جا می

اي منهاي انسان در نظر براي پیدا كردن راه حركت در این كره پر از جنگل و بیابان جاده

ت مورد توجه قرار دهید یعنی همان جایی كه بگیرید. یك مكانی را به عنوان مركز حرك

اآلن دو نفر به نام آدم و حوا هستند و زندگی می كنند در صفر معلومات قرار گرفته اند. نه 

كشاورزي می دانند نه دام داري نه باغ داري نه لباس دوزي نه خوراك پزي، همه جا در صفر 

ابل ترسیم است. میلیون ها خط و مطلق. از این مركز به اطراف كره زمین خطوط مختلفی ق

جاده تمامی این خطوط از بیابان به بیابان است. نه از بیابان به شهر آباد. چگونه ممكن است 

كه انسان سرگردان خود را به شهر بزرگی برساند كه مانند همان بهشتی باشد كه به چشم 

شده از بیابان به  خود دیده و چند سال در آن جا زندگی كرده است. همه جا خطوط ترسیم

بیابان است. پیدا كردن معانی تأویلی قرآن در كره زمین مانند همان شهري است كه آدم و 

حوا به دنبالش می گردند چگونه بتوانند پیدا كنند. پس خط تأویل یعنی خط از بیابان به 

شهر مجهول، خط تنریل خطی است كه خدا یا انبیاء جاده سازي می كنند تا این آدم و 

حواي بیابانی یا فرزندان آن ها مانند آن ها جاده اي كه آن ها را به مقصد می رساند پیدا 

كنند و بتوانند از آن جاده خود را به آن شهر بزرگ كه نمونه اش را دیده اند برسانند. از 

زمان آدم تا ظهور حضرت قائم تمامی ابنیاء و اولیاء جاده سازي می كنند تا از آن جاده 

ا را به شهر بهشت برسانند. تكمیل جاده و استقامت آن با نزول قرآن واقع می انسان ه

شود. تمامی انبیاء هر كدام به نوبه خود نقشه كشیدند و یا تعلیمات خود جاده ساختند و 

پیغمبر اكرم آن جاده ها را كه به دست كفار كور شده و محو گردیده بود به صورت یك 

ختند كه اگر وارد آن جاده شوند در همان قدم هاي اول به اتوبانی مستقیم براي مردم سا

آن شهر بزرگی كه خداوند به صورت بهشت تعریف نموده می رسند و از بیابان و برهوت 

نجات پیدا می كنند. با قیام پیغمبر اسالم كه آخرین پیامبر و آخرین جاده ساز به سوي 

ین كامل خدا خیلی صاف و بهشت است این خط مستقیم ترسیم و تكمیل می شود و د

روشن و قابل درك و رؤیت در اختیار مردم قرار می گیرد یعنی همین قرآن كه خداوند آن 

را بسیار ساده و روان در اختیار مردم قرار داده و عامی و عالم     می توانند با یك نگاه 

پیغمبر اكرم  وظائف ابتدایی خود را بشناسند و خود را از برهوت كفر و گناه نجات بدهند.

فرمودند: جنگ و جهاد من براي تنریل واقع شد یعنی كفار و معاندین نمی گذاشتند یك 

چنین دین و كتابی در اختیار مردم قرار گیرد. به محض این كه مسلمانی نماز می خواند یا 



 

 

اي قرائت می كرد، او را كتك می زدند و از صفحه زندگی خارج       می كردند. سوره

یغمبر اكرم در مكه معظمه چنین بود كه هر وقت مردم را دعوت به حق می وضعیت پ

یا مسلمانی تصمیم گرفت نمازي یا سوره قرآنی بخواند با چوب و چماق و سنگ پرانی رو 

 به رو می شد. مجبور بودند جلسات و پنهانی و زیر زمینی داشته باشند. 

ن رنج و زحمت در اختیار حق جویان گذاشتند دین خدا واضح و آشكار بدوكفار نمی

قرار گیرد. پیغمبر اكرم بعد از هجرت مأمور شدند با كفار و مشركین بجنگند و موانع 

نزول قرآن و اسالم را از پیش پا بردارند لذا جنگیدند و از جنگ هاي خود نتیجه 

و  گرفتند، یك حكومت مستقل اسالمی تشكیل دادند كه رهبر اصلی آن ها پیغمبر اكرم

جاده حركت آن ها به سوي بهشت همین قرآن بود و دین خدا را به كیفیتی ترسیم 

كردند كه هر كس طالب دنیا است از مسیر اسالم و حكومت هاي اسالمی به دنیاي خود 

نایل می شود الزم نیست با كتاب و دین خدا بجنگد لذا بد و خوب انسان هاي زمان را با 

می "ال اله اال اهلل  "اسالم پذیرفتند فرمودند: هر كس قبول سه كلمه از كلمات شعاري

گوید و رسالت رسول خدا را قبول می كند و كتاب خدا را هم در جامعه می پذیرد مزاحم 

قاریان قرآن نمی شود، مسلمان است و هر كس مانع ظهور شهادتین و نزول قرآن است 

د. ظرف قرنی از زمان قیام كافر شناخته می شود كه الزم است مسلمان ها با او بجنگن

پیغمبر تا زمان گسترش قرآن و شهادتین حاكمیت اسالمی در كره زمین دایر شد. 

اكثریت اهل عالم شهادت به توحید و رسالت را و این كتاب آسمانی را در زندگی خود 

پذیرفتند. در نتیجه مزاحمین نزول قرآن و ظهور اسالم در اثر جنگ هاي پیغمبر اكرم و 

نان بعد از او از پیش پا برداشته شدند و جاده حركت انسان ها به سوي تمدن مسلما

عالی بهشتی صد درصد ترسیم و صاف و روشن در اختیار مردم قرار گرفت و خداوند 

وعده داد كه تا روز قیامت و تا ابد جاده حركت به سوي بهشت كه اسالم و قرآن است 

به تاریكی نخواهد رفت و اسالم و قرآن جاده هر روز بهتر و روشن تر خواهد شد و هرگز 

حركت است مقصد جاي دیگر است كه مردم بدانند از این جاده می توانند به آن تمدن 

عالی انسانی یعنی زندگی بهشتی برسند و در آن زندگی از همه مصیبت ها و رنج و 

ی كه در زحمت ها و مرگ و مرض ها برهند. مجاهدت ها و رنج و زحمت ها و مصیبت های

طول تاریخ براي ظهور اسالم و حفظ قرآن و مكتب والیت كشیده شده همه براي تنظیم 

و ترسیم این جاده حركت اسالمی و قرآنی بوده است تا هر كس گمراه می شود بداند كه 

از جاده اسالم و قرآن منحرف شده و هر كس هدایت می شود بداند كه در جاده اسالم و 

تمامی مصیبت ها و جنگ و جدال ها از ابتداي ظهور انسان در  قرآن حركت كرده است.



 

 

كره زمین به وسیله انبیاء و اولیاء همه و همه براي تنظیم و ترسیم همین جاده اسالمی و 

قرآنی بوده تا عاقبت بشریت در وضعی قرار گیرند كه حق و باطل در نظرشان مانند شب و 

و باطل نداشته باشند. تمامی این مصیبت و روز واضح شود و دیگر مجهولی در شناخت حق 

 ها و رنج و زحمت ها و جنگ ها براي تنریل و توضیح اسالم و قرآن بوده است و خواهد بود.

 و اما معناي جنگ براي تأویل.  

را از خود قرآن فرا می گیریم. در آن جا كه حضرت یوسف علیه السالم "تأویل  "كلمه

خواب خود را براي پدر تعریف می كند و می گوید: در خواب دیدم یازده ستاره با ماه و 

خورشید مرا سجده می كنند، پدر از این منظره خواب دانست كه یوسف به مقام سلطنت و 

ن تسلیم او می شوند و او بر كره زمین بر حكومت می رسد و تمامی برادران یا دیگرا

جمعیت زمان خود حكومت می كند پس سجده ستاره ها كه ظاهراً نشان می دهد ستاره ها 

یوسف را سجده می كنند معناي واقعی اش این است كه انسان ها تسلیم یوسف می شوند و 

. مشاهده می یوسف بر آن ها حاكمیت پیدا می كند، ستاره ها تفسر به آدم ها می شود

كنیم ائمه اطهار علیهم السالم همه جا ظواهر قرآن را كه از كوه و دریا و صحرا و ماه و ستاره 

خبر می دهد به شخصیت هاي بزرگ الهی تفسیر می كند می فرمایند: ستارگان هدایت ما 

 هستیم نه ستارگان آسمان، خورشید نورانی و ماه تابان ما هستیم نه خورشید و ماه آسمان

و كوه هایی كه لنگر زمین هستند و زمین را از اضطراب و لرزش حفظ می كنند ما آل 

هستیم كه جامعه بشریت را از تزلزل و نگرانی حفظ می كنیم. ما دریاي جوشان  )ع(محمد

هستیم ما آسمانی كه از آن علم نازل می شود، هستیم همه جا در قرآن اشیاء را به اشخاص 

گ موال علی بن ابی طالب علیه السالم جنگ براي تأویل قرآن تفسیر كرده اند. پس جن

است و تأویل یعنی حكومت خدا و اولیاء خدا كه خود آن بزرگوار در رأس اولیاء خدا 

جنگد كه من بایستی حاكم بر مردم باشم، علی علیه السالم می جنگد هستند. معاویه می

ظاهراً مسلمانند و قرآن را قبول دارند  كه من بایستی حاكم بر مردم باشم و هر دو طایفه هم

و نماز می خوانند. پس تأویل قرآن ائمه اطهار هستند. خداوند از روز ظهور امام زمان تعبیر 

به روز تأویل قرآن می كند. می فرماید: هل ینظرون االّ تأویله یوم یأتی تأویله یقول الذین 

فعاء فیشفعوا لنا او نرد فنعمل نسوه من قبل قد جائت رسل ربنا بالحق فهل لنا من ش

( این آیه شریفه همه جا تفسیر به ظهور امام زمان شده 15غیرالذي كنا نعمل...) اعراف، 

است. می فرماید: روزي كه امام ظاهر می شود كسانی كه این تأویل را كه حاكمیت امام 

ار می گیرند باشد پیش از ظهور فراموش كرده باشند و آن روز در دایره حاكمیت حضرت قر

حسرت و ندامت آن ها را فرا می گیرد. آرزو می كنند كه اي كاش شفیعی داشته باشند تا از 



 

 

آن ها در خدمت امام شفاعت كند و یا به زندگی دنیا برگردند و عمل صالح انجام دهند. 

پس تأویل قرآن حاكمیت ائمه اطهار علیهم السالم است و حاكمیت آن ها حاكمیت 

یامت كه یك حادثه عظیم جهانی و بشري است بدون انسان قابل ظهور خداست زیرا ق

نیست. انسان ها هستند كه زندگی دنیا به وجود آورده اند و دین خدا را رواج داده اند و 

انسان ها هستند كه دین كامل خدا را و كتاب خدا را ظاهر نموده در اختیار مردم 

ی آخرت به وجود می آورند و حاكمیت گذاشته اند و همین انسان ها هستند كه زندگ

خدا را بر كل بشر ظاهر می سازند. وقتی سوره نباء نازل شد كه خدا فرمود: عم 

قیامت است زیرا حقیقتاً خداوند "نباء عظیم  "یتسائلون عن النباء العظیم. همه گفتند

صفت قیامت را تعریف می كند. از رسول خدا سئوآل كردند نباء عظیم چیست آیا 

امت است یا حادثه دیگر؟ حضرت اشاره به موال علیه السالم كردند و فرمودند: این آقا قی

نباء عظیم است كه قیامت به وجود می آورد و در همین دعاي ندبه هم می گوییم: یا بن 

النباء العظیم همه جا مسلمانان شیعه و سنی نقل كرده اند كه نباء عظیم علی بن ابی 

ه ظهور حكومت خداست و ظهور حاكمیت حق است و ظهور طالب است زیرا قیامت ك

حساب و كتاب بشر است. تمامی مسائل قیامتی به وسیله انسان ظاهر می شود همان 

طور كه خدا براي نشان دادن دین خود انبیاء و اولیاء را واسطه قرار داده براي نمایش 

دش در دنیا و آخرت قابل حكومت خود هم انبیاء و اولیاء را واسطه قرار می دهد. خدا خو

رؤیت نیست. مناسب شأن خدا و ذات خدا نیست كه در دنیا یا در آخرت به صورتی 

ظاهر شود و شخصاً با مردم تماس بگیرد. همان انسان هایی كه واسطه ظهور دین خدا 

بوده اند واسطه ظهور حكومت خدا و حكومت دینی خدا هم هستند. همان انسان هایی 

ه ثواب و عقاب داده اند واسطه ثواب و عقاب هم هستند لذا به روایت كه به مردم وعد

مشهور و مورد قبول تمامی مسلمانان علی علیه السالم را قسیم الجنه والنار می دانند و 

آن حضرت در وصیت هایی كه به كمیل ابن زیاد دارد می فرماید: یا كمیل البد لماضیكم 

یعنی اي كمیل چاره اي نیست جز این كه باید تمامی من اوبه و ال بد لنا فیهم من غلبه. 

گذشتگان تاریخ دو مرتبه به زندگی برگردند و ما آل محمد علیهم السالم بر آن ها غلبه 

كنیم و بر آن ها حاكمیت پیدا كنیم و در آیه دیگر خداوند به ائمه علیهم السالم وعده 

( عظیم به معناي 15ظیماً.)نساء،پادشاهی عظیم می دهد می فرماید: و آتینا هم ملكاً ع

بی نهایت است یعنی حكومتی كه مرز زمانی و مكانی و یا انسانی ندارد. حاكمیت بر كل 

بشر و در زیارت جامعه هم می خوانیم و می گوییم: اي فرزندان رسول خدا، برگشت 

 تمامی اهل عالم به سوي شما ائمه است و حساب تمامی اهل عالم هم با شما می باشد.



 

 

ایابهم الیكم و حسابهم علیكم. این دو آیه كه در سوره غاشیه ذكر شده، امام صادق علیه 

السالم تفسیر می كند می فرماید: الینا ایاب الناس ثم ان علینا حسابهم. یعنی تمام مردم به 

حاكمیت ما بر می گردند و ما هستیم كه به حساب آن ها رسیدگی می كنیم. پس قیامت را 

هار به وجود می آورند گرچه عامل اصلی آن خداوند متعال است. همان طور كه هم ائمه اط

دین كامل خدا را آن ها به وجود آورده اند حكومت دینی كامل خدا را هم آن ها به وجود 

می آورند. آیه: یكون الدین كله هلل... و: لیظهره علی الدین كله ولو كره المشركون... و آیه: 

الدین... همه جا تفسیر به ظهور امام زمان شده است و چقدر در والذین یصدقون بیوم 

كتاب: الزام الناصب فی اثبات حجه الغایب، و احادیث بحار مربوط به قیامت همه جا كلمات 

ساعت و قیامت و آخرت به ظهور امام زمان تأویل شده است. اگر هم حدیث و روایتی 

با مرگ و مرض می داند اوالً چنین  حكومت حضرت را از نوع حكومت هاي دنیایی توأم

احادیثی برابر عقل و استعداد سئوآل كنندگان زمان واقع و حادث شده كه آن ها یك چنان 

عقلی نداشته كه ائمه اطهار علیهم السالم را در شأن و مقام خدایی ببینند و بدانند. ائمه 

كومت حضرت را به بیان خود را برابر استعداد ضعیف سؤآل كننده تنزل داده اند و ح

كیفیت حكومت دنیایی یاد آوري كرده اند و ثانیاً اخبار و احادیثی كه قیام حضرت را قیامت 

و ساعت و آخرت تفسیر می كند حاكمیت دارد بر احادیثی كه قیام او را از نوع حكومت 

الم دنیایی می داند. حدیث مفضل را در كتاب الزام الناصب بخوانید كه امام صادق علیه الس

تمامی آیات ساعت و قیامت و آخرت را به ظهور امام زمان تفسیر می كند و چقدر عالمت 

هاي آخر الزمان را ائمه تفسیر كرده و فرموده اند: یظهر فی آخر الزمان و حین اقتراب 

الساعه نساء كاشفات عاریات... یعنی در آخرالزمان هنگام نزدیك شدن ساعت قیامت 

تماعی ظاهر می شود و اوضاع جنگ هاي آخرالزمان و زنان و چنین و چنان مفاسد اج

مردان آخرالزمان و ظلم و جور آخرالزمان را پیش از ظهور ساعت قیامت تعریف می كند و 

همه می دانند كه ظهور این مفاسد پیش از ظهور امام است و آن حضرت است كه به این 

ذكر شده قیام  )ص(از سوره محمد مفاسد خاتمه می دهد. در این حدیث كه در تفسیر صافی

نامیده است و عالوه احادیتی كه می گوید قیام او یوم الدین  "اقتراب ساعت"حضرت را 

است، قیام او ساعت و قیامت است. قیام او آخرت است، بر طبق قانون اجتهاد شیعه 

ایی حاكمیت پیدا می كند بر احادیث و روایت هایی كه قیام حضرت را از نوع حكومت دنی

باشد، قیامت و  "ساعت"توأم با مرگ و مرض می داند. وقتی كه قیام او طبق احادیث 

آخرت باشد، یوم الحساب باشد، لوازم ساعت و قیامت هم ثابت می شود و یكی از لوازم 

ساعت و قیامت زنده شدن مردگان و برطرف شدن مرگ و مرض است. مرگ و مرض از لوازم 



 

 

خدا و اولیاء خدا محرومند. وقتی حكومت خدا و ائمه زندگی دنیاست كه از حكومت 

ظاهر شود و انسان ها در دایره حكومت آن ها قرار گیرند معنا ندارد كه مرگ و مرض و 

جنگ و كشتار مانند دنیا رواج داشته باشد و طبق قانون رجعت كه انسان ها به زندگی 

ایی توأم با مرگ و مرض برمی گردند درست نیست كه برگشت آن ها به همین زندگی دنی

باشد. هركس زنده شود براي حساب و كتاب زنده می شود و حساب و كتاب از لوازم 

آخرت است كه نیكان بر پایه حساب و كتاب الهی به زندگی بهشتی می رسند و كفار هم 

به زندگی جهنمی پس دالیل كامالً روشن است كه قیام آن حضرت براي افتتاح زندگی 

مه كس قیام حضرت را قیامت صغري نامیده اند زیرا قیامت هم یك آخرت است و ه

مسئله اي است تدریجی ابتداء براي مردم زنده زمان ظاهر می شود و بعد با رجعت 

اموات كامل می گردد و از این قبیل با دقت و مطالعه زیاد و كامل در وضعیت علم و 

خود تمامی مصیبت ها را از آن  قدرتی كه خداوند به آن ها داده است. آن ها در حكومت

جمله مرگ و مرض و قتل و كشتارها را بر طرف می سازند و زندگی دائمی به وجود می 

آورند. آن ها چشمه آب حیاتند و در كنار چشمه آب حیات مرگ و مرض معنا ندارد. در 

كه چشمه  می خوانیم: السالم علیك یا عین الحیوه. سالم بر تو         )عج(زیارت امام زمان

آب حیاتی. آب حیاتی كه مرگ و مرض را بر طرف می كند از این چشمه هاي معمولی 

نیست بلكه علم و حكمت الهی است در اختیار آن ها و درست نیست كه آن بزرگوار در 

حكومت خود از همین جنگ و نزاع ها و اسلحه هاي توپ و تانك و آتش استفاده كند 

ود كه امام باقر علیه السالم در حدیث تحف العقول می بلكه به قدرت الهی ظاهر می ش

فرماید: به محض ظهور دنیا در تصرف اوست. یصلح اهلل امره فی لیله واحده. یعنی در 

یك شب خداوند حكومت او را بر عالم دایر می گرداند و درست نیست كه آن حضرت از 

هلل فوق ایدیهم. آن ها دست وسایل رادیو و تلویزیون استفاده كند. خدا می فرماید: ید ا

قدرت خدا هستند همان طور كه خدا به علم و قدرت به شنوایی و بینایی محیط به 

 عوالم وجود است آن حضرت هم چنین است. 

بعد از كلمه قتال براي تأویل به معناي جنگ براي پیدایش حكومت خدا و اولیاء خدا،  

حركات او را در جنگ و جهاد تعریف می قسمتی از جنگ و جهاد امیرالمؤمنین و حاالت و 

 كند می فرماید: 

 و ال تأخذه فی اهلل لومۀ الئم:

آن چنان در اراده خدا مستغرق است كه ذره اي در قیام و قعود خود رضا و عضب انسان ها 

را مالحظه نمی كند. همه جا رضا و عضب خداوند متعال را در نظر دارد. این حالت كه از 



 

 

ده نمی ترسد و به رضا و غضب مردم اعتنا ندارد كامالً در حاالت و مالمت مالمت كنن

حركات آن بزرگوار مشهود و معلوم است. وقتی كه از یك دانشمندي در زمان آن حضرت 

سئوآل كردند و از او پرسیدند اكنون كه این دو نفر علی علیه السالم و معاویه ابن ابی 

ا یكدیگر جنگ و نزاع دارند فكر می كنید كدام اند و بسفیان رو به روي یكدیگر ایستاده

بر معاویه پیروزمی شود و حاكمیت پیدا می  )ع(یك از این دو نفر پیروز می شوند؟ آیا علی

آن دانشمند كه به متون اسالمی و تورات و انجیل آشنایی داشت  )ع(.كند یا معاویه بر علی 

امیه می افتد. سائل پرسید مگر  گفت: معاویه بر علی غلبه می كند، حكومت به دست بنی

معاویه از علی شجاع تر است او جواب داد كه معاویه شجاع تر نیست و لكنه رجل شدید 

الدین. یعنی علی در حكومت خود همه جا خط باریك دین را رعایت می كند و هدفش از 

لت این جنگ ها و حكومت این است كه دین خدا را چنان كه هست به مردم معرفی كند عدا

اسالمی را به مردم معرفی كند. ذره اي در دین حق مكر و خدعه و سیاست بازي ندارد بلكه 

هم جا حقیقت حق را. خواه مردم بپذیرند یا نپذیرند. علی هرگز در سیاست و تدبیر خود 

رضا و غضب مردم را در نظر ندارد بلكه رضا و غضب خداوند متعال را مد نظر قرار می دهد. 

می كنیم معاویه با مكر و سیاست و حقه بازي به نزد آدم ها و كشتن انسان ها لذا مشاهده 

گیري متوسل می شود. اولین كسی كه در عالم تروریسم را رواج داد و در حال غفلت و غافل

مأموران خود را به لشكر علی بن ابی طالب و یا لشكر امام حسن مجتبی فرستاد تا امام را یا 

را ترور كنند معاویه بن ابی سفیان بود. ولیكن موال امیرالمؤمنین با افراد شجاع درجه یك 

این كه خبر می دهد ابن ملجم قاتل من است و ابن ملجم هم یكی از اطرافیان و مریدهاي 

درجه یك علی علیه السالم است، كنار سفره حضرت می نشیند و حقوق كامل خود را از 

پیشنهاد می كنند كه او را از خودت دور كن و یا بیت المال می گیرد، دوستان به آن حضرت 

او را با حبس و تبعید از حقوق ماهیانه و سالیانه اش محروم كن، می فرماید: قصاص پیش از 

جنایت درست نیست. من ذره اي حق ندارم او را از نظر خود بیاندازم و او را از حقوق بیت 

ه مبارك ابن ملجم با شمشیر زهر المال محروم كنم. حتی در شب حادثه، شب نوزدهم ما

آلود متصل به امام به آن حضرت اقتدا می كند. با این كه حضرت می تواند دستور بدهد 

قدري او را دور كنند تا نتواند در حال سجده حضرت را به قتل برساند اما در منطق خود می 

من هرگز  گوید: همین قدر دور كردن هم پیش از آن كه گناهی مرتكب شود ظلم است و

ذره اي به كسی ستم نمی كنم. یا وقتی به فرزندش امام مجتبی وصیت می كند كه چگونه 

قاتل را قصاص كند می فرماید: بعد از شهادت من اختیار ابن ملجم به دست شماست می 

خواهید عفو كنید یا  می خواهید قصاص نمایید اما پسر جانم اگر خواستی قصاص كنی فقط 



 

 

بر او وارد سازي و اگر كشته نشد حق نداري ضربت دوم را تكرار كنی.  حق داري یك ضربت

او یك ضربت به من زده است و نمی دانست كه با آن یك ضربت كشته می شوم یا زنده می 

مانم. حق تو هم این است كه یك ضربت بر او وارد سازي. اگر كشته شد براي تو مسئولیت 

خود را تكرار كنی. شاید ضربت حضرت مجتبی ندارد و اگر كشته نشد حق نداري ضربات 

علیه السالم خطا می كرد و بر جاي حساسی وارد نمی شد كه ابن ملجم را به قتل برساند. 

پس فقط باید یك جراحت بر او وارد كند. اگر اتفاقا شمشیرش و ضربتش او را مجروح كند و 

ند، حق ندارد ضربت دوم به قتل نرساند طبق وصیت پدر و قانون الهی كه خودش هم می دا

را تكرار كند بلكه وظیفه دارد آن جراحت را هم معالجه كند. یا موقعی كه آب و غذا براي 

حضرت می آورند ابتدا قسمتی از آب و غذاي خود را براي ابن ملجم كه زندانی شده است 

او می فرستد می گوید: گرچه قاتل من است ولیكن اسیر من است. قانون مساوات درباره 

اجرا می شود نه قانون قصاص. یعنی از افراد عائله من است وظیفه دارم از غذایی كه خودم 

استفاده می كنم به او هم برسانم. یك چنین عدالت عظیم و عجیب. در آن زمان كه مردم 

گرفتار جهل و نادانی هستند چگونه آن عدالت الهی قابل اجرا خواهد بود. قهراً مردم تحمل 

ضرت را ندارند. همین اآلن در حكومت اسالمی قانون واقعی اسالم در پرداخت عدالت آن ح

حقوق به كارمندان دولت چیست؟ موال علیه السالم وقتی به كارمندان خود حقوق می دهد 

فرمانده كل قوا را كه حیات مملكت و لشكر به سیاست و شجاعت او مربوط است چون 

ومان حقوق می دهد و آن سرباز ضعیفی كه در میدان دوسر عائله دارد مثالً ماهی دو هزار ت

جنگ فقط می تواند اسب و استر را بچراند نظر به این كه ده سر عائله دارد ده هزار تومان 

حقوق می دهد. آیا چنین عدالتی در همین جمهوري اسالمی كه حكومت اسالمی است قابل 

مدیریت مملكت به دست او  رواج است. می توانیم به آن مهندس دانشمندي كه سیاست و

است و دو سر عائله دارد بگوییم ماهی دو هزار تومان حقوق داري و آن سرباز ضعیفی كه ده 

سر عائله دارد ماهی ده هزار تومان؟ یك چنین عدالتی در این زمان كه اوج تمدن بشر 

می كند  است قابل اجرا نیست. هر كس علم و هنر بهتر و بیشتري دارد حقوق زیادتر مطالعه

و آن كه علم و هنرش ضعیف است به خود اجازه نمی دهد بیشتر از آن چه می گیرد مطالبه 

كند. اسالم به متخصص و دانشمند مقام و منصب واگذار می كند. عوام و بی سوادان را در 

اطاعت دانشمندان قرار می دهد ولیكن به سردمداران به دلیل تخصص و دانش بیشتر 

دهد. لذا موال خودش كه فرمانده كل قوا است مثالً دو سر عائله دارد حقوق زیادتر نمی 

حقوق كمتري از بیت المال بر می دارد از سرباز ضعیفی كه ده سر عائله دارد، یك چنین 

عدالتی بخصوص در آن زمان قابل اجرا نبوده است. مخصوصاً این كه در برابر سفره نان جو 



 

 

پر زرق و برق معاویه قرار گرفته، مسلم است كه  موال علیه السالم، سفره چرب و نرم

اكثریت متمایل به معاویه می شوند و حضرت را تنها می گذارند. خودش می فرماید: لو ال 

التقی لكنت ادهی العرب. یعنی اگر دین و تقواي من نبود من از همه عرب ها زرنگ تر و 

ده برابر او را فریب می دادم سیاست مدارتر بودم. پیش از آن كه معاویه مرا فریب دهد 

ولیكن مأمورم حقیقت را و حقیقت عدالت را و معناي حاكم و حكومت را در اختیار مردم 

قرار دهم. یك چنین شدتی براي اجراي عدالت بی سابقه است و در هیچ زمانی به دست 

ان در هیچ انسانی قابل اجرا نیست. این عدالت علی علیه السالم و ائمه اطهار است. هدفش

قیام و قعود و حكومت تعلیم و تربیت است تا اهل عالم از مسیر عقل و شعور و فهم و دانایی 

به آن ها مراجعه كنند و حكومتی بر پایه عدالت و آزادي به وجود آید نه بر پایه تهدید و 

تطمیع. حكومتی كه به عده اي باغ سبز نشان داده مبلغ زیادتري بدهند تا مزاحم حكومت 

ند و مزاحمین را هم تهدید كنند و به قتل برسانند تا آنها را از پیش پا بردارند. بنابر نباش

این یك چنان عدالت و سیاست به خصوص در زمانی كه اكثریت مردم اسیر جهل و نادانی 

بوده اند قابل اجرا نبوده است. لذا ائمه )ع( همه جا هدفشان از قیام و قعود و صلح و جنگ 

رد علم و دانش مردم است نه این كه چند روزي بر آن ها حكومت كنند و پیشرفت و پیشب

مردم را در جهل و نادانی واگذار نمایند لذا این صفت كه قرآن می گوید: و ال یخافون لومه 

 ( مصداقی جز آن بزرگوار ندارد. 15الئم...) مائده،

 جملۀ بعد: قد وتر فیه صنادید العرب:

است مسئله جنگ با  )ع(وط به آن حضرت و سایر ائمه اطهاراز جمله مسائلی كه فقط مرب

شجاعان ابطال عرب است. یك عالم یهودي خدمت موال علیه السالم می رسد می گوید: یا 

علی تو كه ادعا داري از پیامبران و از حضرت موسی و عیسی باالتر هستی چطور می توانی 

با آن سالطین متكبر جنگید و او  مانند حضرت موسی شجاع باشی كه با عصاي چوپانی خود

را از پا در آورد. حضرت در جواب آن عالم می گوید: اگر موسی با یك فرعون رو به رو شد و 

توانست با معجزه الهی و با استفاده از قدرت خدا، نه جنگ و قتال، فرعون را از پا در آورد 

ریت داشتم از قدرت زور و من در زمان خود، با هزاران فرعون متكبر رو به رو شدم و مأمو

بازوي خود با آن ها بجنگم و از پاي در آورم نه با قدرت خدا كه همان قدرت معجزات است 

و حقیقتاً چنین است. اسالم در زمانی ظهور پیدا كرد و حضرت رسول اكرم با اعرابی رو به 

آورده بود رو شد كه فساد و هرج و مرج زمان جاهلیت آن ها را خیلی شجاع و متحور بار 

افرادي بودند كه در جنگ ها جز با كشتی طرف یا كشته شدن خود به چیزي فكر نمی 

كردند. فرار از میدان جنگ را خیلی ننگ و عار می دانستند و شرف و عزت خود را در 



 

 

كشتن یا كشته شدن.               حضرت با یك چنان شجاعان متكبري رو به رو می شد و 

ه با آن ها بجنگد و آن ها را از پاي در آورد و معلوم است كه كشتار مأمور بود كه یك تن

ها و مخصوصاً كه رؤساي بر جسته زمان و شجاعان درجه یك بودن چه بغض و معناوي 

علیه آن حضرت و خانواده آن حضرت به وجود می آورد. لذا بی پروا به آن ها می تاخت 

ی كرد تا عاقبت توانستند در برابر افكار و آن ها را به قتل می رسانید و یا اسیر م

جاهلیت موانع ظهور اسالم را از پیش پا بردارند. مردمی بودند كه عاقبت از ترس تسلیم 

اند: پشت سر آن حضرت نماز می خواندند بت هاي رسول خدا شدند و در عین حال گفته

خود نبودند خود را هم در نماز جماعت به همراه داشتند و دست بردار از بت هاي 

خداوند در آیه اي از سوره حجرات می گوید: بااالخره عرب ها تسلیم قدرت رسول خدا 

شدند ولیكن ایمان به خدا نیاوردند. درست با قتل و كشتار عجیب خود در میدان هاي 

جنگ دل هاي آن ها را پر از بغض و كینه نمود تا جایی كه روز عاشورا هم كه فرزندان 

ی از آن ها به حضرت سید الشهداء علیه السالم كه به آن ها می گفت: آن ها بودند بعض

به چه دلیل قتل مرا جایز می دانید ایمان به جدم رسول خدا دارید جواب می دادند و 

می گفتند: نقاتلك بغضاً منا البیك. یعنی روي آن كینه و دشمنی كه با پدرت علی داریم 

ت باز هم بغض و كینه در دل آن ها می جوشد با تو می جنگیم بعد از شصت سال از هجر

و آن فاجعه عاشورا را به وجود می آورند . ائمه اطهار علیهم السالم آن چنان رفتاري 

براي احیاء دین خدا با مردم داشتند كه زندگی دنیایی آن ها در حد صفر و زیر صفر 

دان رسول خدا هم تنزل پیدا كرد. همه آن ها یا كشته شدند یا مسموم گردیدند و فرزن

بر پایه همان بغض و كینه ها از شر بنی امیه و بنی عباس در دنیا تار و مار شدند. اكثریت 

آن ها به كشورهاي غیر عرب رفتند و جرأت پیدا نمی كردند حسب و نسب خود را 

آشكار كنند. تمامی این مصیبت ها براي ائمه و فرزندان آن ها از مسیر خلوص اخالص 

خدا داشتند و صد درصد در قیام و قعود خود دین خدا را رعایت می كردند نه بود كه به 

رضایت و غضب خلفا یا مردم را. لذا امام در این قسمت عوارض دنیایی این خلوص را 

تذكر می دهد. می فرماید: بزرگان عرب و شجاعان درجه یك آن ها و گرگ ها و پلنگ 

ها را با جهاد عجیب خود پر از كینه و عداوت هاي طایفه عرب را به قتل رسانید. دل آن 

كرد در جنگ بدر رؤساي بنی امیه را كه از رؤساي مكه هم به حساب می آمدند به قتل 

رسانید. در جنگ خیبر رؤساي قوم یهود را به قتل رسانید، در جنگ حنین و سایر 

ی از بزرگان جنگ ها به همین كیفیت. كمتر خانواده اي در میان عرب ها بودند كه بزرگ

آن ها به دست علی كشته نشده بود لذا بر اساس خوي جاهلیت خود هدفشان انتقام 



 

 

بود. در این جا امام كینه توزي و كینه جویی آن ها را به این  )ع(گرفتن از علی و اوالد علی 

 كیفیت تعریف می كند می فرماید: 

 فاضبّت علی عداوته و اَكبّت علی مُنابذته. 

مانند سوسماري كه به زمین می خزد و هرگز چپ و راست و باال و پایین یعنی عرب ها 

خود نگاه نمی كند چشم او فقط در یك خط كار می كند به این كیفیت تصمیم گرفتند به 

هر قیمتی كه باشد دشمنی خود را با آن حضرت آشكار كنند و از آن حضرت یا اوالد او 

لت می كند بر این كه عرب ها بعد از پیغمبر با دال"اضبت و اكبت  "انتقام بگیرند. كلمات

این كه ظاهراً مسلمان شده بودند ولیكن هدفی جز انتقام گرفتن از موال و فرزندان او 

نداشتند. خداوند در یك آیه اي این دو كلمه را معنا می كند می فرماید: افمن یمشی مكباًُ 

داوند دو نفر را در برابر انسان علی وجهه اهدي ام من یمشی سویاً علی صراط مستقیم. خ

به نمایش در می آورد و از مردم قضاوت می خواهد كه كدام یك بهتر حقیقت را و راه 

حقیقت را می بینند. آن كسی كه دمرو به شكم خوابیده مانند سوسمار به این طرف و آن 

رف و آن طرف نگاه می كند بهتر راه را پیدا می كند یا آن كسی كه راست قامت به این ط

طرف نگاه می كند تا راه حق را ببیند و حركت كند. انسان اگر در بیابان مانند سوسمار بر 

روي زمین بخزد هرگز نمی تواند جایی را ببیند و یا راه مستقیم را در بیابان وسیع پیدا كند. 

 كنند.  كسانی كه راست قامت ایستاده اند می توانند همه جا را ببینند و عالیم نجات را پیدا

عرب ها را از نظر تعطیل فكر و عقل و دانش تشبیه به سوسمار می كنند یا كسی كه 

دمرو خوابیده است كه فقط حركت و فعالیت می فهمد ولیكن حق و باطل و چپ و راست 

نمی بیند و نمی فهمد. عرب ها به این كیفیت بعد از رسول خدا سر به پایین فعالیت كردند. 

آن همه تعلیمات و تبلیغات را در تعریف امامت و  )ص(حلت رسول خدابالفاصله بعد از ر

خالفت نادیده گرفتند. فقط با زنده باد و مرده باد و با شعاري بدون شعور از این طرف به آن 

طرف رفتند. ذره اي فكر نكردند كه آیا سفارشات رسول خدا را رعایت كرده اند یا 

ترین مسلمانان به حق و باطل بودند. مدت چهار سال  اند. اهل كوفه در آن زمان آگاهنكرده

السالم را به چشم خود دیده بودند ولیكن به محض این كه ابن  عدالت و تقواي موال علیه

زیاد در انبار خرما را باز كرد و شریح قاضی فتوا داد كه حسین بن علی كافر شده است سی 

لسالم بزرگ شده بودند شمشیر خود را هزار نفر از همان مردمی كه پاي منبر علی علیه ا

اي فكر نكردند كه آیا حقیقتاً حسین بن علی كافر است و برداشته به كربال آمدند و ذره

یزید و عبیداله زیاد مسلمان است. در جهل و نادانی و در كودنی سرآمد مردم زمان و تاریخ 

ریف می كند. درباره آن ها بودند. خداوند در قرآن كه هر ملتی را از نظر روانی و فكري تع



 

 

می گوید: االعراب اشد كفراً و نفاقاً و اجدر ان ال یعلموا حدود ما انزل اهلل علی رسوله. 

یعنی آن ها به كفر و نفاق و جهل و نادانی سزاوارترین  ملت ها هستند. در قیاس با مردم 

در یك چنین  دنیا در كات جهلشان و نفاقشان و كفرشان از همه بیشتر و زیادتر است.

زمانی كه ملت ها براي رواج مكتب رقص و موسیقی براي قهرمان رقص و موسیقی بقعه و 

بارگاه می سازند و آن ها را الگو قرار می دهند. عرب ها اجازه       نمی دهند روي قبر آن 

قهرمانان علم و دانش امام صادق و امام باقر سنگ لوحی نصب كنند و آن ها را به عنوان 

ر علم و تقوا به اهل عالم معرفی كنند و یا اجازه نمی دهند كه مسلمانان عارف و مظه

عالم با سالم دادن به رسول خدا حرمت آن حضرت را رعایت كنند. یك چنین جهل و 

سفاهت در دنیاي علم و دانش بسیار عجیب و عمیق است لذا خداوند در آیه اي از سوره 

و منافق تر معرفی می كند. حقیقتاً حیات علمی و  توبه آن ها را از هر ملتی جاهل تر

ایمانی حضرت رسول و ائمه اطهار در میان آن ها از بزرگ ترین آیات قدرت خداوند 

 متعال بوده است. 

در این جمالت امام علیه السالم براي تعریف جهل و نادانی آن ها دو جمله به كار می 

ط به اعراب جاهلیت پیش از اسالم دانست و برد كه می توان یكی از این دو جمله را مربو

جمله دیگر مربوط به اعراب بعد از اسالم. زیرا حقیقتاً دو گروه كه می شود آن ها را ابر 

قدرت زمان دانست با علی بن ابی طالب علیه السالم جنگیدند و آن حضرت هر دو 

عراب جاهلییت قدرت را در برابر حقانیت و شجاعت خود به زانو در آورد. گروه اول ا

پیش از غلبه اسالم كه در رأس آن ها كفار قریش بروند و این كفار قریش كه از طفولیت 

همراه پیغمبر اكرم و بنی هاشم بزرگ شده بودند، حدود هشتاد مرتبه جنگ بر علیه 

پیغمبر راه انداختند. در مكه چقدر آن حضرت و یاران او را اذیت كردند. كشتند و فراري 

والشان را مصادره و در مدینه هم جنگ هاي بدر و احد و احزاب راه انداختند دارند، ام

كه در جنگ احزاب پیغمبر اسالم و مسلمانان راه مانند نگین انگشتر محاصره كردند. در 

محاصره آب و غذا و احتیاجات دیگر عاقبت خداوند طوفانی مانند طوفان قوم عاد و 

فرار داد. تمام بزرگان عرب و شجاعان درجه یك  ثمود بر آن ها مسلط كرد و آن ها را

آن ها امثال عمربن عبدود و حارث و مرحب خیبري و نمونه آن ها خیلی زیاد به دست 

موال علیه السالم به قتل رسیدند و اجباراً تسلیم حكومت اسالمی شدند. بعد از اسالم 

ند تظاهرات انقالبی هم به محض این كه تمامی آن ها به طرف حضرت هجوم آوردند و مان

ایران حضرت را محاصره كردند كه دستت را بده به تو بیعت كنیم و جز تو كسی را به 

خالفت قبول نداریم با همه این ها حضرت می فرماید: بعد از آن كه در مسند خالفت و 



 

 

قدرت قرار گرفتم یك شبانه روز هم صبر نكردند، ببینند چگونه حكومت می كنم. آیا 

ها را به اصالح می آورم و عدالت را رواج می دهم و یا به آن ها ستم می كنم. زندگی آن 

بالفاصله سه نوع جنگ خطرناك علیه من راه انداختند. اول جنگ ناكثین بود كه به رهبري 

طلحه و زبیر و عایشه علیه آن حضرت قیام كردند و حضرت بر آن ها غلبه كرد و طلحه و 

ه از سران آن ها بودند در میدان جنگ كشته شدند. بالفاصله زبیر و عبد ا... ابن زبیر ك

معاویه و اهل شام علیه حضرت جنگ صفین راه انداختند كه گفته اند: حدود چهارده ماه 

طول كشید و باز بالفاصله منانقین درجه یك زمان، با تبلیغات خود اصحاب آن حضرت را بر 

داختند. كودنی نهروانی ها كه مصداق علیه آن حضرت شورانیدند و جنگ نهروان راه ان

كامل همین جمله اكبت علی عداوته بودند به این اندازه بود كه وقتی آن جمعیت دوازده 

هزار نفر كه تا دیروز در جنگ صفین با معاویه می جنگیدند امروز علیه آن بزرگوار قیام 

دا رو به رو شدند كه او كرده بودند كه گفته اند: كنار نهر نهروان با یك نفر اصحاب رسول خ

با همسرش كه حامله بود سوار االغ به طرف كوفه می رفتند جلو او را گرفتند و گفتند: 

عقیده تو به علی بن ابی طالب چطور است؟ ما او را كافر می دانیم و قتل او را واجب می 

و كافر به دانیم او جواب داد كه علی زرنگ تر است از این كه دین خود را به دنیا بفروشد 

خدا شود. به همین دلیل كه علی را مسلمان می دانست او را و همسرش را كشتند بچه رحم 

همسرش را هم درآوردند و به قتل رسانیدند. در همین حال یك نفر از آن ها كه از زیر 

نخلستان حركت می كرد دانه خرمایی روي زمین افتاده بود برداشت و خورد، رییس 

حكوم به قتل دانست كه چرا خرماي مردم را بدون اجازه خورده است با این نهروانیان او را م

كه خرمایی كه روي زمین افتاده واجب است هركس چنین خرمایی را ببیند بردارد و بخورد. 

این جهل عجیب است كه براي دانه خرمایی كه مباح است كسی را محكوم به اعدام كنند و 

گناه را و بچه رحم را ثواب بدانند و یا شخصیتی مانند كشتن صحابه رسول خدا را و زن بی 

موال علیه السالم را كافر بدانند و بگویند: اگر می خواهی وارد مسجد شوي اول بایستی 

توبه كنی بعد اجازه پیدا می كنی به مسجد بیایی. حضرت به آن ها پرخاش كرد كه واي بر 

ه ام كه حق ورود به مسجد ندارم آن دوازده شما بعد از این همه سابقه ایمان و تقوا كافر شد

هزار نفر نهروانی ها مانند آتش بودند كه به جان مسلمانان و مخصوصاً دوستان علی بن ابی 

طالب افتاده بودند. حضرت اجبار پیدا كرد با آن ها بجنگد. در نصف روزي حدود چهار هزار 

ا كرد. این مسلمانان بی شعور هم نفر از آن ها به قتل رسیدند تا غائله آن ها خاتمه پید

مصداق كامل اضبت علی عداوته و اكبت علی منابذته بودند كه ذره اي عقل و شعور خود را 

به كار نزدند. حق به آن روشنی را مانند خورشید به حقانیت و نورانیت نشاختند و كفر به 



 

 

ا كه متوجه آن آن واضحی مانند معاویه و بنی امیه را درك نكردند. این همه مصیبت ه

حضرت و فرزندان او شد به دلیل همین اخالص عجیب حضرت بود كه در راه خدا به جز 

و حقانیت و اطاعت خدا به چیزي فكر نمی كرد. لذا خداوند امارت كل بشریت و حكومت 

بر تمامی افراد بشر را در زندگی آخرت به آن حضرت واگذار كرده و فرمود: و آتینا هم 

 اً. و آن حضرت قسیم الجنه و النار شناخته شد. ملكاً عظیم

سه طایفه را در تاریخ و در آینده زمان محكوم می كند.  )ع(جنگ هاي سه گانه موال

اگر چه مصداق كامل این سه طایفه در زمان آن حضرت بوده اند و منعرض شده اند 

طایفه در ولیكن خط فرهنگی آن سه طایفه محفوظ و موجود است تا روزي كه این سه 

افكار مؤمنین و مسلمانان محكوم شوند و طایفه چهارمی كه غیر آن ها هستند حاكمیت 

پیدا كنند و این سه طایفه هم ظاهراً مسلمانند. قرآن را و اسالم را و پیغمبر اسالم را 

قبول دارند ولیكن عمالً در خط كفر و گناه حركت می كنند. طایفه اول به نام ناكشین 

كه عهد و پیمان خود را با دولت هاي زمان و یا افرادي كه با آن ها زندگی یعنی كسانی 

 می كنند رعایت نمی كنند. 

در واقع پیمان شكن هستند. پیمان شكنی با هر كس كه انسان عهد و پیمان بسته 

باشد یكی از گناهان كبیره به حساب می آید. خداوند مؤمنین را تعریف می كند كه عهد 

ا رعایت می كنند. ابتداء انسان ها واجب است با كسانی كه عهد و پیمان و پیمان خود ر

می بندند خواه طرف عهد و پیمان كافر باشد یا مسلمان شرایط عهد و پیمان خود را 

كامالً دقت و رعایت كنند. مثالً دو دولت با یكدیگر پیمان می بندند كه به حق یكدیگر و 

جا رعایت عهد و پیمان بر هر دو طرف واجب است مملكت یكدیگر تجاوز نكنند. در این 

خواه كافر باشند یا مسلمان یا یك طرف كافر و دیگري مسلمان مگر در صورتی كه یك 

نفر خالف عهدي كه بسته است عهد شكنی نماید و تجاوز كند كه در این صورت بر 

ست كه دیگري دفاع واجب می شود. مثالً امام دوم حضرت مجتبی با معاویه پیمان ب

مسلمانان زمان و مخصوصاً دوستان علی بن ابی طالب، هر جا هستند در امن و امان 

باشند. معاویه بر علیه بنی هاشم قیام و اقدامی نكند مسلمان ها هم آزاد باشند خواه 

طرف دار بنی هاشم باشند یا بنی امیه. این پیمان را حضرت مجتبی و حضرت 

ند رعایت كردند مگر زمانی كه بنی امیه پیمان شكنی سیدالشهدا تا زمانی كه زنده بود

نموده به حق موال امام حسین علیه السالم تجاوز نمودند و فاجعه عاشورا را به راه 

انداختند. پس پیمان شكن از نظر اسالم محكوم است خواه با اهل حق عهد و پیمانی 

یعنی مسلمانان  بسته باشد یا با اهل باطل. طایفه دوم قاسطین هستند و قاسطین



 

 

خودرأي و خود مختار. مسلمانانی كه از دایره والیت و حكومت اسالمی خارج شده و به رأي 

خود فعالیت       می كنند و خود را ملزم به اطاعت امام یا پیغمبر نمی دانند. مصداق كامل 

ت اسالم و این طایفه معاویه و بنی امیه در زمان موال علیه السالم بودند كه از دایره والی

اطاعت امامی كه خودشان آن را انتخاب كرده بودند خارج شدند. مسلمانی مسلمان در 

صورتی مقبول و مطلوب خدا واقع می شود كه مسلمان در اطاعت امام یا رهبري باشد كه 

جامعه او را قبول كرده و به رهبري انتخاب كرده است. و اما طایفه سوم كه نمونه كامل آن 

اي هستند كه بعد از قبول یك حكومت و رهبري بدون این كه ن هستند طایفهخوارج نهروا

ظلم و تجاوزي از او مشاهده كنند از اطاعت او خارج شوند و به حق او و جمعیت وابسته به 

او تجاوز نمایند. بااالخره اسالم آن مسلمانی را می پذیرد كه پیش از اقدام به نماز و روزه و 

سالمی را انتخاب كند و در شعاع والیت اسالمی نماز و روزه خود را و واجبات دیگر والیت ا

سایر احكام را به جا بیاورد. مسئله توحید كه اصل اول دین اسالم است قبول والیت و 

رهبري اسالم است كه اگر آن والیت و رهبري بر حق باشد از جانب خدا انتخاب شده باشد 

الفت ننمایند و اگر هم آن رهبري به انتخاب صد درصد مردم بایستی اطاعت كنند و مخ

خودشان باشد كه به رأي خود او را در مسند قدرت نشانده باشند باز هم بایستی اطاعت 

كنند و مخالفت ننمایید زیرا اسالم می گوید: یك حكومت جابر و ظالم از هرج و مرج بهتر 

ید بهتر از این است كه مردم است. یعنی اگر حكومتی بر مردم مسلط باشد مانند معاویه و یز

فاقد حكومت باشند و به جان یكدیگر بیفتند و یكدیگر را به قتل برسانند. در این رابطه 

موال می فرماید: البد للناس من امیر بر او فاجر. یعنی مردم چاره اي ندارند جز این كه 

نیكوكار باشد عادل  امیري را و رهبري را براي حفظ نظام انتخاب كنند. خواه آن امیر و رهبر

باشد یا ظالم و بدكار زیرا شق سوم ملوك الطویفی و هرج و مرج است كه بشریت خود را 

نابود می كند. گناه بزرگ طایفه سوم كه حضرت با آن ها جنگید همین هرج و مرج طلبی 

د بود كه آن ها نه معاویه را به حكومت قبول داشتند نه هم علی علیه السالم را. می خواستن

جمعیتی فاقد حكومت باشند و چون با هر دو حكومت مخالفند به جان هر دو طایفه افتادند 

با هر كسی رو به رو شدند خواه طرف دار علی علیه السالم باشد یا طرف دار معاویه او را می 

كشتند. پس نمونه این سه طایفه در تاریخ گذشته و آینده از نظر دین مقدس اسالم 

كسی است كه در اطاعت ولی مسلمانان و رهبر آن ها باشد حساب  محكومند. مسلمان

رهبر خود را به خدا واگذار كند نه این كه خودرأي و خود مختار جمعی را دور خود گرد 

آورد و بر علیه حكومتی كه ابتدا او را قبول كرده است قیام نماید. اصالح نظام و امنیت 

 خداوند متعال است.  مردم به دست حكومت و اصالح حكومت به دست



 

 

و در جمالت بعد از این فراز وضعیت امت پیغمبر اسالم را روشن می سازد كه آن ها 

 به پیروي از گذشتگان خود در خط مخالفت و دشمنی با اولیاء خدا حركت كردند. فرمود: 

 لم یمتثل امر رسول اهلل فی الهادین بعد الهادین... 

یعنی بعد از داستان جنگ هاي سه گانه و محكوم شدن هر سه طایفه در حكومت 

اسالمی آیندگان از مسلمان ها نیز به پیروي از آباء و اجداد خود در خط كفر و عناد با 

هادیان امت حركت كردند. وظیفه آن ها بود كه الاقل بعد از شهادت موال علیه السالم از 

و بدون چون و چرا تسلیم امامی شوند كه موال علیه السالم گناه مخالفت خود توبه كنند 

او را به جاي خود نشانده بود ولیكن به كفر و مخالفت خود اصرار كردند در خط دشمنی 

با اولیاء خدا قرار گرفتند رابطه خود را با خویشاوندان نزدیك رسول خدا كه ائمه اطهار 

از گناهان كبیره به حساب آمده و علیهم السالم بودند قطع نمودند. قطع رحم كه 

خداوند این همه در آیات قرآن اصرار به صله رحم دارد و قطع رحم را گناه كبیره می 

داند، منظور ارتباط با رحم رسول خدا و اهل بیت نزدیك به آن حضرت است. خداوند 

الموده فی می فرماید: و آت ذي القربی حقه... و یا می فرماید: ال اسئلكم علیه اجراً اال 

القربی. قربی به معنی اقرب افعل تفضیل از تقرب به معناي نزدیك تر و نزدیك تر یعنی 

هر كس از افراد امت وظیفه دارند كه با نزدیك ترین افراد وابسته به رسول خدا خواه از 

اهل بیت آن حضرت و یا غیر اهل بیت باشد ارتباط برقرار كنند و وابسته به رسول خدا و 

خدا باشند . نزدیك ترین افراد به رسول خدا اهل بیت آن حضرت یعنی امام هاي  اولیاء

معصوم هستند كه از نظر حسب و نصب و ایمان و تقوا و علم و حكمت و تدبیر و سیاست 

نزدیك ترین افراد به پیغمبر اكرم شناخته شده اند و حضرت رسول آن ها را در دعاها و 

وات بر خود را بدون آل رسول اهلل ابتر دانسته است. صلوات قرین خود ساخته است و صل

ابتر یعنی منقطع. خطی بدون ادامه یا منتهی به  بیابان ها. دستور دادند هر وقت بر 

پیغمبر صلوات می فرستید آل پیغمبر را با او ضمیمه كنید. بگویید: اللهم صل علی 

د بود مانند كسانی كه خود را از محمدٍ و آل محمد. و االّ صلوات شما ابتر و با بتراء خواه

مدینه فاضله و شهر تمدن اسالمی خارج نموده به بیابان ها كشیده می شوند. و یك 

نامیده اند. تعرّب بعد الهجره مانند كسانی "تعرب بعد الهجره "چنین رسمی را به نام 

الیت هستند از شهر كفر و گناه به مدینه فاصله رسول خدا هجرت می كنند. از دایره و

كفر خارج شده به دایره والیت اسالم كشیده می شوند و باز دو مرتبه از این دایره اسالم 

و ایمان خارج شده به بیابان برهوت و یا كویر كفر و گناه می روند. یك چنین افرادي كه 

بعد از رسول خدا به كفر و گناه كشیده می شوند در والیت دشمنان خدا قرار می گیرند 



 

 

را تعرب بعد الهجره نامیده اند یعنی به سوي رسول خدا هجرت كردند دو مرتبه روش آن ها 

بعد از وفات رسول خدا به كفر و گناه كشیده شدند. یك چنین افرادي صلواتشان ابتر یا 

آل محمد را ضمیمه را  ،اللهم صل علی محمد :بتراء نامیده شده است. وقتی كه می گویند

مدینه فاصله كه حكومت رسول خداست به بیابان ها و  نمی كنند یعنی از شهر تمدن و

 صحراهاي لخت و عور كشیده می شوند. 

به همین دلیل مشاهده می كنید مسلمان هایی كه مكتب والیت رسول خدا را كه ائمه 

اطهار باشند قبول نكرده اند در برهوت جهل و نادانی قرار گرفته اند. روش هاي علمی و 

ي مشركین و بت پرستان دیگر فرق ندارد. دائم با یكدیگر و یا با اهل عملی آن ها با روش ها

حق در جنگند و عاقبت هم كفار بر آن ها تسلط كامل پیدا می كنند و آن ها را به خط 

جهنم می كشانند. امت اسالم روش آن سه طایفه را بعد از شهادت موال علیه السالم ادامه 

ول خدا و اهل بیت او دارند و با یكدیگر متفقند كه در دادند. اصرار به دشمنی و عناد با رس

خط عناد و دشمنی با ائمه اطهار علیهم السالم باشند و آن ها را از مسند حكومت و والیتی 

كه حق الهی و شرعی آن ها است كنار بزنند و دشمنان آن ها را در مسند حكومت بنشانند. 

ار دارند كه نشانه اي از والیت و مكتب مشاهده می كنید كه چقدر اهل سنت و جماعت اصر

اهل البیت در جامعه آن ها نباشد. مفتیان درجه اول تاریخ اسالم اصرار دارند كه همه جا 

فتاوي و احكام خود را در خط خالف فتاوي و احكام ائمه اطهار علیهم السالم به اجرا 

اعظم نامیده است می بگذارند. معروف است یك نفر از پیشوایان آن ها كه خود را مفتی 

گوید: همه جا اصرار داشتم كه فتواي خود را در جهت خالف فتواي جعفربن محمد علیهم 

السالم قرار دهم. هر مثبت او در نظر من منفی و منفی او در نظر من مثبت باشد. اما نمی 

و دانم زمانی كه سر به سجده می گذارد در سجده هر دو چشمش را باز می گذارد و یا هر د

چشمش را می بندد تا اگر باز می گذارد من دستور بدهم چشم هاي خود را در سجده 

ببندید و یا اگر او چشم خود را می بندد من دستور بدهم چشم خود را باز بگذارید ولیكن 

براي این كه در هر صورت فتواي من مخالف فتواي او باشد، شما پیروان من یك چشم خود 

 م دیگر خود را باز بگذارید. را در سجده ببندید و چش

گرچه این شهرت ممكن است مطایبه و شوخی باشد ولیكن در عین حال روش آن ها 

چنین است كه سعی می كنند تمامی شعارهایی كه مسلمانان را به والیت ائمه ارتباط       

بزرگ ترین شعار مكتب والیت را كه پیغمبر "بسم اهلل  "می دهد قطع كنند. حتی كلمه

رم فرموده: اسم اهلل در بسم اهلل والیت علی علیه السالم است، این بسم اهلل را جزء قرآن اك

كه مردم را در خط خیر "حی علی خیرالعمل  "نمی دانند و در نماز خود نمی خوانند یا كلمه



 

 

خواهی قرار می دهد و در این خط آن ها را به والیت اولیاء خدا مربوط می كند از اذان و 

به طور كلی فتاوي خود را همه جا در جهت خالف فتواي ائمه  ف كرده اند.اقامه حذ

علیهم السالم قرار می دهند، مبادا وحدت فتوا ایجاد كند و بین مسلمانان وحدت 

اسالمی در دایره والیت اهل بیت پیغمبر به وجود آید. لذا در فتاوي رهبران شیعه هم 

كام ائمه به آن ها رسید و شك داشتند كه آیا رسمیت یافته است كه اگر حكمی از اح

این حكم از لسان ائمه صادر شده و یا این كه به آن ها دروغ بسته اند موافقت آن با 

فتاوي اهل سنت باشد. امام صادق علیه السالم كه عالیم حقانیت احكام خود را براي 

ید: یكی از عالیم بعضی از شیعیان و شاگردان خود به نمایش     می گذارد و می فرما

حقانیت آن حكم و فتوایی كه به شما رسیده این است كه مخالف فتاوي مشهور اهل 

سنت و جماعت باشد. فرموده اند: خذ ما خالف العامه. یعنی فتوایی را در نظر بگیر و 

قبول كن كه مخالف فتواي اهل سنت باشد: فان الصواب فی خالفهم. بنابر این مسلمانان 

ت موال علیه السالم هم روش مسلمانان اول تاریخ را پیش گرفتند و در بعد از شهاد

جهت خالف ائمه اطهار علیهم السالم حركت كردند مگر عده كمی از شیعیان خالص و 

 خلص ائمه علیهم السالم. در بیان نتیجه این جمالت می فرماید: 

 فقتل من قتل و سبی من سبی و اقصی من اقصی 

فت چه بسا بسیاري از اهل بیت رسول خدا كشته شدند مانند یعنی در این خط مخال

فاجعه عاشورا و هزاران نفر از سادات بنی الحسینی و بنی الحسنی علیهم السالم كه در 

آینده تاریخ به دست بنی امیه و بنی العباس كشته شدند و یا متواري گردیدند. حسب و 

ز مسند حكومت و والیت و یا از دایره نسب خود را پنهان داشتند و یا این كه آن ها را ا

زندگی خود كنار زدند. مصداق كامل كنار زده ها حضرت ولی عصر علیه السالم و علماي 

درجه یك وابسته به آن حضرت هستند لذا تقدیر چنین شد كه جریان پیدا كرد و بعداً 

هار علیهم الزم است بدانیم این جریان تاریخی به نفع دین خدا و رسول خدا و ائمه اط

 السالم و یا به ضرر آن ها تمام شده است. 

الزم است بدانیم آیا این جریان تاریخی بر پایه طرد و تبعید ائمه اطهار علیهم السالم 

و اولیاء خدا به نفع آن ها تمام شده و یا به ضرر آن ها و به نفع دشمنان آن ها تمام شده 

است. ظاهراً مشاهده می كنیم كه از ابتداي تاریخ انبیاء و اولیاء خدا، همه جا دشمنان 

تان خدا غلبه داشته و میدان زندگی را از اولیاء خدا گرفته اند به خود دین بر دوس

اختصاص داده اند و اولیاء خدا را در محرومیت مطلق قرار داده اند یا آن ها را كشته و یا 

منزوي نموده اند. صدر و ذیل تاریخ از آدم تا قیام امام نسبت به انبیاء و اولیاء چنان بوده 



 

 

ت می گوید: فقتل من قتل و سبی من سبی و اقصی من اقصی. یعنی است كه در این جمال

حزب اهلل در طول تاریخ یكی از این سه سرنوشت را داشته اند، یا در طریق جهاد و مبارزه 

بر این این كه حق را به كرسی بنشانند كشته و یا مسموم شده اند و یا در این راه در اسارت 

نند هفتاد نفر از پیامبران بنی اسراییل كه از جمله آن و محرومیت دشمنان خدا بوده اند ما

ها دانیال پیغمبر بوده در اسارت بخت النصر بوده اند و یا چقدر زیاد از سادات ذریه رسول 

خدا در زندان ها و در اسارت جان داده اند و از دنیا رفته اند و یا به سرنوشت سوم مبتال 

نی از مقام خالفت خود یا به طور كلی از زندگی كنار بوده اند كه فرمود: و اقصی من اقصی یع

زده شده اند، دنیا آن ها را از حوزه زندگی طبیعی بیرون انداخته به گمنامی زندگی كرده 

اند. چقدر زیاد از سادات كه در زبان بنی امیه یا بنی العباس طرد و تبعید شده بودند، حسب 

ردند بگویند ما سادات و از اوالد پیغمبر اكرم و نصب خود را كتمان می كردند و جرأت نمی ك

ها از زندگی حضرت ولی عصر امام زمان )ص( هستیم. بزرگ ترین مظهر و مصداق كنار زده

علیه السالم است كه نتوانست در میان شیعیان و دوستان خود به زندگی ادامه دهد، مجبور 

غري یك نفر از شیعیان و شد خود را كنار بكشد و غیبت اختیار كند. در زمان غیبت ص

دوستان به وسیله نایب خاص آن حضرت نامه اي براي امام زمان می نویسد و از آن حضرت 

اش می نویسد كه یابن رسول اهلل مگر ما مردم جواب نامه را در خواست می كند. در نامه

شما زمان شما چه گناهی كرده ایم كه از خدمت شما محروم شده ایم و راهی نداریم خدمت 

برسیم و شما چهره نورانی خود را از ما پنهان داشته اید. شما امام ها كه مظاهر رحمت 

خدایید چرا ما شیعیان خود را در این زمان از لطف و محبت خود محروم نموده و غیبت 

اختیار كرده اید. آباء و اجداد ما به محض این كه از خانه بیرون می آمدند در خدمت امام 

شدند ولیكن ما شیعیان در شدند و از فیوضات امام زمان خود بهره مند میخود حاضر می

زمان شما از این فیض عظمی محروم شده ایم. گناه ما چیست كه از لطف اماممان محروم 

شده ایم. حضرت در جواب می نویسد كه اگر شیعیان ما خالص و خلص بودند و صد در صد 

زم به اطاعت ما می دانستند لحظه اي از آن ها دور به دستور ما عمل می كردند و خود را مل

نمی شدیم بلكه كنار سفره غذا زانو به زانوي آن ها متصل می نشستیم ولیكن شیعیان ما 

چنان كه شایسته بود اسرار ما را حفظ نكردند وقتی خدمات امامشان می رسیدند و امام 

مان می گرفت كه این تعلیمات كه حقیقت دین را به آن ها تعلیم می داد از آن ها عهد و پی

است. مبادا این طرف و آن طرف به كسانی كه نمی شناسی  )ع(گفتم سرّ والیت آل محمد 

بگویی كه آن ها نیز به دشمنان ما بگویند كه این اسرار به دشمنان درجه یك ما برسد و 

اسرار ما را حفظ آنها تصمیم به قتل ما بگیرند، ما را بكشند یا متزوي كنند. ولیكن شیعیان 



 

 

نكردند همه جا با دشمنان ما سر به سر گذاشتند كه دین پیشواي شما به این دلیل بر 

باطل است و شما گمراه هستید كه اهل بیت پیغمبر را كنار گذاشته اند و به دشمنان آن 

ها پیوسته اند. این تبلیغات آن ها را عصبانی می كرد و آن ها به خلفاي خود می 

شیعیان خالفت شما را قبول ندارند و شما را غاصب مقام پیغمبر می دانند.  رساندند كه

آن خلیفه به ناحق عصبانی می شد، یا شیعیان را اذیت می كرد و یا امام آن ها را به قتل 

می رسایند، در نتیجۀ این همه مصیبت ها كه آباء و اجداد من دیده اند، كشته شده یا 

جاي شیعیان، ما بوده است كه از امامشان اطاعت ت بیمسموم شده اند. نتیجه تبلیغا

ننمودند و اسرار مربوط به والیت و امامت را این طرف و آن طرف به دشمنان ما می 

رسانیدند و آن ها كه امام زمان را مزاحم عقاید باطل خود می دانستند به جاي این كه 

پس شهادت اجداد من و یا  هدایت شوند تصمیم به قتل ائمه گرفتند و آن ها را كشتند.

جاي شیعیان ما بوده كه منزوي شدن آن ها از مقام مخصوص به خود نتیجه تبلیغات بی

اسرار امامت را حفظ نكردند این طرف و آن طرف شایع نمودند و دشمنان ما را علیه ما 

تحریك نمودند. در نتیجه من كه امام زمان شما هستم مأموریت پیدا كردم غیبت اختیار 

كنم تا روزي كه خدا به من اجازه قیام بدهد و ظاهر شوم. پس در این نامه كه در كتاب 

احتجاج طبرسی ثبت شده است امام زمان سرّ غیبت خود را این دانسته كه شیعیان 

خالص و خلص نبوده اند و چنان كه الزم بوده از امام زمان خود اطاعت نكرده اند و به 

نمودن اسرار امامت، امام هاي خود را به كشتن داده و یا  دلیل همین مخالفت ها و شایع

منزوي نموده اند. پس در نتیجه همه جا در طول تاریخ مردم نسبت به اولیاء و ابنیاء خدا 

دو قسمت بوده اند قسمتی دشمن ائمه و اولیاء خدا بوده اند كه بر علیه آن ها فعالیت 

اند ولیكن در اطاعت خالص نبودند. اگر در كرده اند و قسمتی هم از دوستان آن ها بوده 

اطاعت ائمه مقصر نبودند قاصر بوده اند. یعنی به دلیل بی عقلی و بی شعوري و تبلیغات 

جا و بی موقع به دشمنان ائمه آن ها را منزوي نموده یا به كشتن داده اند در نتیجه بی

ها برسد دنیا پر از ظلم و غیبت ادامه دارد تا روزي كه دنیا در مسیر كفر و ستم به انت

جور شود، استیصال جهانی به وجود آید و تمام اهل زمین یك صدا و یكنواخت به خدا 

 استغاثه كنند و فرج خود را از عذاب هایی كه به آن مبتال هستند از خدا بخواهند. 

در این جا الزم است بدانیم كه باالخره بشریت اجبار پیدا می كند از طریق كفر و 

و یا ایمان و تقوا تسلیم خدا و ائمه اطهار شود. كفر و نفاق دنیا را پر از ظلم و جور  نفاق

می كند و استیصال جهانی به وجود می آورد. اهل ایمان و تقوا هم عشق و عالقه به دین 

خدا و ائمه اطهار پیدا می كنند و مؤمنین در انتظار فرج جهانی روز شماري می كنند. در 



 

 

ري و طبیعی پیدا می شود كه هر دو گروه كافر و مؤمن تسلیم حكومت خدا نتیجه اجبار قه

شوند و فرج و نجات خود را از خداوند تبارك تعالی تقاضا كنند. در نتیجه تمامی حادثه هاي 

تاریخ چه از نوع كفر و گناه باشد چه از نوع ایمان و تقوا عوامل مهمی هستند كه عاقبت 

ا و به دایره حكومت ائمه اطهار می كشاند زیرا كفر و گناه به بشریت را به دایره اطاعت خد

جز مصیبت جهانی كه همان آتش جهنم است محصولی ندارد و این آتش جهانی تنها عاملی 

 است كه زندگی دنیایی را نابود می كند و انسان ها را وادار به اطاعت و تسلیم می نماید. 

 حقیقت پیدا می كند كه می فرماید: پس در این رابطه این جمله در دعاي ندبه 

جري القضاء لهم بما یرجی له حس المثوبه اذ كانت االرص هلل یورثها من یشاء من عباده و 

 العاقبه للمتقین. 

یعنی تمامی این مصیبت ها حبس و تبعیدها و یا كشته شدن ها و یا غیبت ها موجباتی 

علیهم السالم و اهل تقوا قرار گیرد مثوبه فراهم كرد كه بهترین نتیجه در اختیار ائمه اطهار 

با ثاي سه نقطه به معناي نتیجه اعمال است. صواب با صاد و ثواب با ثاي سه نقطه هر دو به 

معناي نتیجه عمل است. صواب با صاد یعنی عملی كه درست است بر طبق شرایطی انجام 

كه خدا خواسته و گرفته كه مورد قبول خداوند متعال واقع شده است و چنان بوده 

پسندیده و صحت عمل را تصویب نموده است. اعمال مانند بذري است كه صاحب عمل آن 

بذر را با كاشتن و در دل خاك پنهان كردن تسلیم خدا می كند می گوید: خدایا من این قدر 

فهمیدم كه بایستی بذر و نهال را در دل خاك به تو بسپارم و تو هستی كه آن ها را به ثمر 

رسانی یا نرسانی. آن چه از من كشاورز یا باغبان ساخته است این است كه بذر و نهال خود ب

در زمین مرغوب بكارم و آن را به موقع آبیاري كنم، اما پرورش و سازندگی به دست 

خداست. و ثواب با ثاي سه نقطه به معناي نتایجی است كه از اعمال پیدا می شود نمی 

دا كنیم كه فایده اي و نتیجه اي نداشته باشد هر نوع حركت و توانیم در عالم عملی پی

فعالیت نتایج بد و خوبی براي انسان به وجود می آورد كه پیدایش این نتایج قهري و طبیعی 

است. احسان به بندگان خدا بذري است كه در دل آن ها كاشته می شود محبت به وجود 

هره مند شده است قهراً بدون اراده می آورد. كسی كه از خدمت شما و احسان شما ب

خودش محبت به شما پیدا   می كند و در برابر آن ظلم و ستم بذري است كه در دل انسان 

كاشته می شود قهراً بدون اراده خدایا خلق خدا عداوت به وجود می آورد. این محبت و 

یجی كه از عمل كفر عداوت را ثواب عمل می نامند. ثواب با ثاي سه نقطه. خداوند درباره نتا

و گناه پیدا می شود و به كافر و كنه همكار برمی گردد می گوید: هل ثوب الكفار ما كانوا 

یفعلون یعنی این كفار كه در خط كفر و گناه گرفتار جهنم شدند آیا می دانند كه به نتایج 



 

 

جهنم اعمال خود گرفتار شدند. یك نفر در جهنم پیدا نمی شود كه بگوید: خدا مرا به 

انداخته بلكه همه می گویند: كفر و گناه و ترك اطاعت خدا ما را به جهنم انداخته است. 

عذاب هاي آخرت مانند همین عذاب هاي دنیا است از نوع عذاب هایی كه تصادف به 

وجود می آورد نه از نوع عذاب هایی كه دولت گناه كار را جریمه می كند و یا به زندان 

باشد و یا حدود و قصاص است ایی كه از نوع حبس و جریمه میمی اندازد . عذاب ه

گرچه تا اندازه اي نتیجه كفر و گناه است ولیكن باز هم به دست دولت است. اگر دولت از 

قصاص یا جریمه صرف نظر كند مجرم از جرم خود ضرر و زیانی   نمی بیند اما اگر از نوع 

ف مقررات رانندگی كرده است. این عذاب تصادف و یا سقوط ته دره ها باشد كه بر خال

تصادف نتیجه اي است كه صد درصد مربوط به عمل است. به دست دولت یا مأمور دولت 

نیست. پس می توانیم عذاب اعمال را به دو قسمت تقسیم كنیم كه یك نوع آن به 

دست انسان براي انسان حاصل می شود مانند جریمه ها و یا حبس و قصاص و حدود و 

آید. مثالً یك سارق و یا قاتل كه عمل قتل و از نوع تصادفاتی است كه به وجود می یا

سرقت انجام می دهد. در دنیا با دو عذاب رو به رو می شود و در آخرت با یك عذاب دو 

عذاب دنیا یكی عوارض قتل و سرقت است كه قاتل یا سارق مبغوض مردم واقع شده كه 

و آبرویش از بین رفته و مردم از او فاصله می گیرند. از  مرتكب قتل و سرقت شده اعتبار

لطف و محبت مردم و خدا محروم می شود و عذاب دوم قتل و قصاصی است كه در دنیا 

به وسیله حكومت ها پیدا می شود. حاكم اسالم دست سارق را قطع می كند یا او را به 

م آگاهی به قتل و سرقت پیدا زندان می اندازد یا او را قصاص می كند و اگر حاكم اسال

نكرد و یا نتوانست او را جریمه كند از نتایج اول كه به دست مردم است صرف نظر می 

شود. قاتل و سارق معاف می گردد ولی از نتیجه دوم كه خاصیت قهري قتل و سرقت 

است معاف نمی شود. اعتبارش در میان مردم از بین می رود، از محبت مردم و خدا 

ی گردد. قهراً از جامعه منزوي می شود الزم است جایی باشد كه مردم او را محروم م

نبینند و نشناسند. نمی تواند نتیجه دوم را از وجود خود یا جامعه برطرف كند. در 

زندگی آخرت نتیجه دوم رسمیت پیدا می كند نه نتیجه اول. یعنی خداوند در عالم 

كه او را زنده كند و به جامعه اي كه با آنها آخرت به قاتل و سارق كاري ندارد جز این 

زندگی كرده است بسپارد ولیكن نتیجه دوم به حال خود باقی است یعنی اهل آخرت او 

را نمی پذیرند. اهل آخرت كه خالص مؤمنین و متقین هستند فقط مؤمنین و متقین 

ه كار نمی تواند امثال خود را در زندگی بهشتی می پذیرند. قاتل و سارق و یا كافر و گنا

در جامعه اهل ایمان و تقوا باشد و با آن ها زندگی كند. مبعوض خدا و اولیاء خدا می 



 

 

باشد. قهراً كافر و گناه كار كه شباهت جنسی و ایمانی با اهل ایمان و تقوا ندارند به خود 

وا و یا اجازه نمی دهد در اجتماع آن ها با آن ها باشد و با آن ها زندگی كند. پس این انز

انفصال اهل كفر و ایمان از یكدیگر یك مسئله طبیعی و قهري است نه به اراده خدا و نه هم 

به اراده خلق خدا. كافر و مؤمن با یكدیگر تباین روانی پیدا می كنند دو جنس مخالف 

یكدیگر هستند مانند حیوان و انسان. حیوانات حرام گوشت و نجس العین نمی توانند سر 

ن ها حاضر شوند و محشور با آن ها باشند. تباین جنسی یك مسئله روانی است. سفره انسا

مؤمن در مسیر ایمان و تقوا مجهز به نور ایمان شده یك چراغ نورانی یا مانند رادیو و 

تلویزیون كه مجهز به نیروي برق است ولیكن كافر در مسیر كفر و گناه تیرگی روانی پیدا 

د شب تاریك است و مؤمن در جنست ایمانی خود مانند روز كرده در جنست كفر خود مانن

روشن پس دو گروه با یكدیگر تباین روانی دارند. قابل حشر و اجتماع با یكدیگر نیستند. 

كافرها و ظالم ها نمی توانند وارد جامعه اهل ایمان شوند. در زندگی بهشتی آن ها شركت 

ل بهشت آن ها را راه نمی دهند و عقب كنند نه این كه به طرف بهشت می روند ولیكن اه

می زنند یك انفصال قهري و طبیعی است به این دلیل خدا آن روزگار را یوم الفصل نامیده 

است قهراً دو جنس تاریك و روشن قابل حشر با یكدیگر نیستند زندگی دنیاي كفار خاتمه 

دگی آخرت از نظر پیدا كرده با مرگ عمومی یا خصوصی از دست آن ها خارج شده و به زن

علمی و فرهنگی و از نظر جنسی و روانی آشنایی ندارند پس قهراً محرومیت پیدا می كنند 

كه این محرومیت نتایج كفر و گناه آن هاست. عوارض دنیایی كه پیري و ضعف و ناتوانی 

باشد و یا زخم و جراحت ها كه در مسیر ظلم و ستم و جنگ و كشتار پیدا كرده اند همراه 

ها هست به عالوه ظلم و ستمی كه از آن ها به مظلومین رسیده است. آن ها را كشته یا  آن

زخمی كرده اند و یا سوزانده اند، از مظلومین به اراده به آن ها برمی گردد. یعنی مظلوم 

محروم درد زخم جراحت خود را تحویل ظالم    می دهد و یا مظلومی كه در شرایط هزارها 

متر و بیشتر از دنیا رفته است آن حرارت را از بدن خود با اراده خود درجه حرارت یا ك

تحویل بدن قاتل می دهد. مثالً سرباز مظلومی كه در شرایط هزار درجه حرارت ذغال شده 

با همان هزار درجه حرارت و بدن سوخته زنده می شود قاتلش هم در برابر او قرار می گیرد 

ا با اراده كن فیكونی تحویل بدن قاتل می دهد. خودش از و او هزار درجه حرارت بدن خود ر

حرارت آتش نجات پیدا می كند و قاتلش كه ظالم و كافر بوده است در شرایط هزار درجه 

حرارت یا بیشتر و كمتر قرار می گیرد و می سوزد. عذاب ها نتایجی است كه در وجود كافر 

ایج اعمال خوبی است كه آن هم در و ظالم متمركز می شود و نعمت ها و لذت ها هم نت

وجود اهل ایمان و تقوا متمركز می شود. بهشتی هر جا برود بهشت مالزم وجود اوست، هر 



 

 

چه بخواهد فوري می شود. جهنمی هم هر جا برود جهنم مالزم وجود اوست یعنی همین 

اند عوارض كفر و گناه. پس او در عذاب مطلق و محرومیت مطلق قرار می گیرد، نمی تو

آمیز را در وضعیت اهل ایمان و تقوا قرار دهد. بهشتی ها هم در شرایط بسیار موفقیت 

قرار می گیرند. در نتیجه دو جنس مخالف قابل حشر یا یكدیگر نیستند یك فاصله 

طبیعی و قهري كه نتایج اعمال بد و خوب است در وجودشان متمركز    می شود. در 

تقوا نتایج بهشتی به وجود آورده و زندگی كافر و ظالم نتایج نتیجه زندگی اهل ایمان و 

جهنمی در وجود آن ها ایجاد كرده است . فریق فی الجنه و فریق فی السعیر پس عاقبت 

زندگی، شجره اي است كه نتایج بد و خوب خود را در شاخ و برگ خود كه همین انسان 

 ها هستند متمركز می سازد. 

وانیم بگوییم زندگی بهشتی یا جهنمی محصول هنرمندي و یا یا به تعبیر دیگر می ت

بی هنري و یا ضد هنر است می توانیم در این جا براي هر انسایی از نظر هنرمندي و یا 

بی هنري و یا ضد هنر سه حالت تصور كنیم حاالتی است كه صد درصد به اراده انسان و 

مجبوبیت در نزد خدا و یا خلق خدا به سوء اختیار و یا حسن اختیار پیدا می شود. كسب 

بهترین و بزرگ ترین هنر است. دو نفر هنرمند را در نظر بگیرید یكی از آن دو هنر 

سازندگی مانند ماشین سازي و صنایع دیگر دارد و آن انسان دیگر هنر كسب محبت و 

رند مثالً محبوبیت در نظر خدا و اولیاء خدا. این دو نفر هنرمند مقابل یكدیگر قرار می گی

می خواهند از دریایی و یا بیابان تاریك و هولناكی عبور كنند. هنرمندي كه قدرت 

ماشین سازي یا كشتی سازي دارد براي عبور از دریا و خیابان براي خود كشتی و یا 

ماشین می سازد. چقدر زحمت و طول مدت الزم دارد كه كشتی عبور از دریا یا بیابان 

ز قدرت خدا استفاده می كند. قدرت خدا در هر جا به كار می افتد بسازد و هنرمند دوم ا

فوري و آنی به نتیجه می رسد. موساي پیغمبر كه هنر خدایی دارد فوري به آب هاي 

دریا دستور می دهد كنار بروند راه باز كنند و یا می تواند از روي دریا عبور كند كه 

ت است. معجزات صنایع آنی و فوري پایش و لباسش ذره اي هم تر نشود. هنرش معجزا

است به وسیله همین معجزات پیغمبر هر زمانی برابر قدرت زمان خود حاكم و مسلط 

 بوده است و ابر قدرت زمان خود را نابود كرده است. 

به همین كیفیت دو نفر كه یكی از آن ها هنر دنیایی دارد یا بی هنر است و آن 

به سازندگی فوري و آنی به نام معجزه است. چطور دیگري هنر خدایی دارد یعنی مجهز 

می تواند انسان بی هنر به شهر وجود انسان هنرمند وارد شود آیا من می توانم خود را 

چنان بسازم كه عیسی پیغمبر خود را ساخته دستش به جیب خدا می رود، نزد خدا 



 

 

خواهد و یا اگر من  مجبوبیت دارد. هر چه           می خواهد فوري چنان می شود كه می

عالوه بر بی هنري در خط ضد هنر انبیاء و اولیاء فعالیت كرده ام به جاي این كه از مسیر 

اطاعت خدا و اولیاء خدا كسب مجبوبیت كنم در نتیجه بتوانم از علم و قدرت خدا استفاده 

ت كنم از مسیر كفر و گناه و ظلم و ستم كسب عالوت و دشمنی نموده ام. خودم در ذا

خودم و در وجود خودم دشمن خدا و اولیاء خدا هستم. قهراً خدا و اولیاء خدا هم در ذات 

خدا و در وجود خود دشمن من هستند پس چطور می توانم شهر خراب وجود خود را كه 

بیابان و برهوت است و یك پارچه عناد و دشمن با خدا و بندگان خداست عوض كنم و این 

جود خودم     می باشد تبدیل به شهر آباد مهر و محبت به خدا و شهر خراب جهنمی را كه و

اولیاء خدا نمایم تا در نتیجه دشمنی خدا و اولیاء خدا هم نسبت به من تبدیل به دوستی 

شود در نتیجه دو طایفه كه فاقد هنر دینی هستند در نزد خدا و اولیاء خدا كه شهر دین 

مجبوبیت در شهر وجود خدا و اولیاء خدا  هستند مجبوبیت ندارند یا به عالوه عدم

مبغوضیت دارند. چطور می توانند این سه نفر وضعیت وجودي خود را عوض كنند. این 

هنرمند محبوب در نزد خدا و اولیاء خدا خود را فاقد محبوبیت كند و یا خود را تبدیل به 

ذوات مختلف و  ضد محبوبیت كه مبغوضیت خدا و اولیاء خداست نماید هرگز ممكن نیست.

مخالف قابل تبدیل به یكدیگر نیستند. ماده ظلمانی تاریك به ماده نورانی و همچنین ماده 

نورانی به ماده ظلمانی تبدیل نمی شوند مگر این كه شرایط فكري و روانی خود را عوض 

كه  كنند. كافرها و ظالم ها در خط ایمان و تقوا قرار گیرند و یا مؤمن ها در خط كفر و گناه

آن هم نشدنی است. زیرا كافر جهنمی جنسبت كفر و گناه پیدا كرده یعنی روح و روان 

انسانی خود را تبدیل به روح و روان شیطانی در زندگی نموده است. آیا اگر گرگ و پلنگ 

درنده را شكنجه كنند یا شالق بزنند كه تبدیل به حیوانی مانند گوسفند شود ممكن است؟ 

بنابر این اعمال بد و خوب و این تمرینات خدمت و عبادت و یا كفر و  البته ممكن نیست.

خیانت دو جنس مخالف یكدیگر ساخته است یعنی كافر با تمرین اعمال كفر و گناه فطرت 

انسانی خود را نابود نموده طبیعت كفر و گناه و درندگی پیدا كرده است. دو جنس مخالف 

قابل حشر با یكدیگر باشند فاصله زندگی انسان ها یكدیگر تبدیل به یكدیگر نمی شوند تا 

در قیامت یك فاصله روحی روانی است نه این كه فاصله قانونی به وسیله پلیس و پاسبان 

باشد . انسان هاي مجبوب خدا و اولیاء خدا مجهز به علم و هنر خدا می شوند همان طور كه 

است، بندگان مجبوب خدا هم در خدا هر چه می خواهد فوري می شود و بر هر كاري قادر 

زندگی آخرت هر چه می خواهند فوري می شود و بر هر كاري قادر و توانا هستند و آن 

انسان هاي كافر و مبغوض هنر خدایی و آخرتی ندارند. تمام گفتار و كردار آن ها در خط 



 

 

اء خدا هم با كفر و گناه و كسب عداوت و دشمنی با خدا و اولیاء خدا بوده قهراً خدا و اولی

آن ها عداوت و دشمنی دارند تا زمانی كه در كفر و عناد و عداوت مخلد باشند در عذاب 

هاي آخرت هم مخلدند. در صورتی ممكن است از جهنم نجات پیدا كنند كه وضعیت 

كفري و روانی آن ها و یا فكر تاریك آن ها تبدیل به وضعیت نورانی و ایمانی شود و این 

كه شرایط اطاعت و بندگی را از دست داده اند و از نظر روانی و وجودي هم ممكن نیست 

كافر و ظالم تربیت شده اند. پس فاصله دو گروه مؤمن و كافر از یكدیگر یك فاصله 

 قهري و روانی می باشد كه قابل حشر و نشر با یكدیگر نیستند. 

دشمن من فاصله  در همین رابطه لطیفه دیگري از این جمله همین است كه بین من و

باشد. نه من با دشمن خودم محشور باشم و نه دشمن من با من محشور باشد. حشر دو 

جنس مخالف با یكدیگر از نظر دوستی و دشمنی بزرگ ترین عذاب است. یعنی اگر 

حبس خانه اي بسازند كه سلمان و ابی جهل در آن حبس خانه كنار یكدیگر بنشینند و 

ین حشر براي هر دو نفر عذاب است. مسلمان بی نهایت رنج با یكدیگر محشور شوند ا

می برد كه با ابی جهل محشور شده. ابی جهل هم بی نهایت رنج می برد كه با سلمان 

محشور شده است. بزرگ ترین خدمت به سلمان و ابی جهل این است كه آن ها را از 

ن رابطه اولیاء خدا یكدیگر جدا كنند زیرا درست مانند گرگ و گوسفند هستند. در ای

دوستان زیادي دارند كه از حشر با آن ها لذت می برند و دشمنان زیادي هم دارند كه از 

 حشر و نشر با آن ها رنج و عذاب می كشند. 

در این جا الزم است زندگی خود را طوري تنظیم كنند كه دوستان آن ها به طرف آن 

ا فاصله بگیرند به طوري كه وصل ها جلب و جذب شوند و دشمنان آن ها هم از آن ه

دوستان به آن ها یك مسئله قهري و طبیعی باشد نه به اراده پیغمبر یا امام كه دست 

دوستان خود را بگیرند و به طرف خود بكشانند و همچنین فاصله دشمنان هم فاصله 

قهري و طبیعی باشد نه این كه به سینه دشمنان خود بكوبند و آن ها را از خود دور 

كنند و این فصل و وصل به دو كیفیت قابل تصور است كه یكی از این دو كیفیت مطلوب 

و مجبوب نیست و كیفیت دیگر مطلوب و محبوب است. كیفیت نامطلوب این است كه 

ولی خدا دست عده اي از دوستان را بگیرد و آن ها را با خود به بهشت ببرد به كیفیتی 

بهشت را به روي آن ها باز نكند دوستان در بیرون كه اگر دست آن ها را نگیرد و در 

شهر بهشت متوقف می شوند و راه ورود به بهشت به روي آن ها بسته است. این یك 

فصل ارادي است نه یك فصل طبیعی. یعنی من در مسیر عشق و عالقه اي كه به خدا و 

هی نیست كه به اراده اولیاء خدا دارم قهراً می روم و خود را به آن ها می رسانم ولیكن را



 

 

خودم بروم. خدا یا اولیاء خدا بایستی دست مرا بگیرند به سوي خود بكشانند و از آن طرف 

دشمنان هم ممكن یك فاصله طبیعی با خدا و اولیاء خدا داشته باشند كه هرگز حاضر به 

 حركت كردن و رفتن به سوي آن ها نیستند. این فاصله یك فاصله طبیعی است. به اراده

خدا و اولیاء خدا نیست بلكه اقتضاء عداوت و دشمنی است كه این اقتضاء هم نتیجه كفر و 

گناه است و اما فاصله ارادي این است كه كافر می خواهد به طرف آن ها برود و با آن ها 

 محشور گردد ولیكن آن ها دست رد به سینه كافر می زنند و كافر را از خود دور می كنند. 

ل به دو صورت قابل تصور است: صورت اول كه آن ها دوستان را به طرف پس فصل و وص

خود بكشند و دشمنان را از خود دور كنند. صورت دیگر كه بهتر است چنین است كه خود 

به خود دوستان روي عشق و عالقه و محبت به طرف آن ها بروند و دشمنان هم روي بغض و 

وصل به صورت اول باشد گله و شكایت پیدا        عداوت از آن ها فاصله بگیرند. اگر فصل و

می شود كه فصل و وصل از نوع تبعیض نژادي می شود می گویند: آن ها دوستان خود را 

بردند و دشمنان خود را كنار زدند. ظالمان شكایت می كنند كه اي خدا چرا ما را كنار زدي. 

ود از ما بگذري و به كفر و گناه، اي امام، اي پیغمبر چرا دست رد به سینه ما زدي بهتر ب

توجه نكنی تا اندازه اي لسان شكایت آن ها باز می شود كه گر چه گناه كار بوده ایم اما از 

شما انتظار عفو داشته ایم. از آن طرف دوستان هم ذوق و شوقشان به سر مایه محبت و 

ده اند، شفیع ما شده عمل صالح نیست بلكه می گویند: خدا و امام و یا دیگران پارتی ما ش

اند و ما را با خود به بهشت برده اند. اگر ما را نمی بردند عشق عالقه ما و عمل صالح ما 

سودي نداشت بلكه دستگیري امام یا پیغمبر عامل موفقیت بود در واقع حركت به سوي 

طه بهشت و یا محرومیت از بهشت به كیفیت ضابطه باشد یا رابطه مانند همین رابطه و ضاب

اي كه در زندگی دنیا شهرت یافته است كه اگر دولت به كیفیت ضابطه و صالحیت زنی یا 

مردي را استخدام كند كسی بر دولت رد و ایرادي ندارد می گویند: فالتی الیق بود جذب 

دولت شد و فالنی ناالیق بود دولت او را نپذیرفت و اما اگر به كیفیت رابطه باشد كه زنی یا 

دلیل این كه خویشاوند رییس دولت یا از دوستان اوست استخدام كنند بدون  مردي را به

این كه لیاقت داشته باشد و آن دیگري را با این كه لیاقت دارد به دلیل این كه از 

خویشاوندان و دوستان دولت نیست استخدام ننمایند این پارتی گري كه حاكمیت رابطه 

لیاقت ها را كه ضابطه باشد از بین می برد و بی باشد نوعی ظلم و ستم است. زیرا ارزش 

لیاقتی ها را كه رابطه باشد ارزش می دهد. و شما این رابطه و ضابطه را در ارتباط با پذیرش 

و عدم پذیرش انسان ها به زندگی بهشتی در نظر بگیرید كه آیا خدا و اولیاء خدا فقط 

ستی و خویشاوندي به بهشت می برند دوستان و نزدیكان و خویشاوندان خود را به دلیل دو



 

 

و كسانی كه دوستی و خویشاوندي ندارند از زندگی بهشتی محروم می شوند آیا در آن 

جا هم رابطه حاكم است كه انسان ها پارتی داشته باشند و سعی كنند و یا ضابطه حاكم 

است. هر كس لیاقت دارد كه همان عشق و عالقه و محبت است خود به خود به طرف 

اولیاء خدا می رود و مانعی سرراه او پیدا نمی شود احتیاج ندارد كه امام یا پیغمبر یا 

مأموري از طرف آن ها به بیابان محشر بیاید دست او را بگیرد و به زندگی بهشتی 

برساند. در این جا رابطه حاكم نیست یعنی مأموري میان مردم نمی فرستند كه آن آقا یا 

ید و آن آقا و آن خانم حق آمدن ندارند بلكه ضابطه حاكم است خانم به طرف بهشت بیا

 یعنی عشق و عالقه به خدا و اولیاء خدا كه از طریق ایمان و عمل صالح پیدا شده است. 

براساس حاكمیت عشق و عالقه خود به خود به سوي آن ها می روند و مانعی سر راه آن    

ام باشند یا اصالً رابطه خویشاوندي نداشته ها پیدا نمی شود خواه خویشاوند درجه یك ام

باشند. به همین سرعت كه حضرت علی اكبر فرزند شهید امام به سوي پدر خود سرعت 

پیدا می كند آن غالم سیاه حبشی هم كه در راه امام كشته شده و اهل ایمان و عمل صالح 

و پیدا نمی شود به بوده روي عشق و عالقه به طرف امام سرعت می گیرد و مانعی سر راه ا

همان میزان كه امام حسین علیه السالم باالي سر جوان خود ناراحت شد و اشك ریخت 

باالي سر برده سیاه پوست حبشی خود كه شهید راه او شده بود اشك ریخت و براي آن 

غالم سیاه دعا كرد. پس یكی از لطایف حسن مثوبه در این جمله از دعا این است كه انسان 

قیامت بر اساس ضابطه و لیاقت كه همان عشق و عالقه باشد به طرف آن ها جذب ها روز 

می شوند و به زندگی بهشتی می رسند و آن دیگران كه با آن ها عناد و دشمنی داشته اند 

و این عناد دشمنی كه نتیجه كفر و گناه بوده قهراً از آن ها فاصله می گیرند. نمی توانند به 

ع درونی و روانی دارند كه همان بغض و عناد است نه این كه خدا یا طرف آن ها بروند مان

اولیاء خدا دست رد به سینه آن ها بزنند و آن ها را از حركت به سوي بهشت باز دارند در 

نتیجه تمامی جهنمی ها از خود شكایت دارند كه واي بر ما با كفر و گناه خود را به جهنم 

ز خود و عمل صالح خود ذوق و شوق دارند كه الحمداهلل كشانیدیم و تمامی اهل بهشت هم ا

 از ایمان و عمل صالح خود نتیجه گرفته ایم. 

محبت به خدا و اولیاء خدا پیدا كردیم و بر پایه محبت وارد بهشت شده ایم. به همین 

مناسبت خداوند به دو گروه اهل بهشت و جهنم خطاب می كند می گوید: بهشت 

اعمال شماست. یعنی خدا و اولیاء خدا جز این كه شما را هدایت  گوارایتان باد نتیجه

كرده اند و تعلیم داده اند كاري نكرده اند. شما اهل بهشت نتیجه ایمان و عمل صالح 



 

 

خود را برده اید و شما اهل جهنم هم نتیجه كفر و گناه خود را چشیده اید. جزاءً بما كانوا 

 یعملون یعنی این بهشت و 

 عمل است نه این كه یكی را به سوي بهشت ببرند و دیگري را بر گردانند.  جهنم نتیجه

دنباله این جمله زیبا كه انتخاب احسن و عالی تر باشد دلیلش را هم ذكر می كند می 

فرماید: اذ كانت االرض هلل یورثها من یشاء و العاقبه للمتقین. خداوند در این جمالت دالیل 

ی كند می گوید: كفار تا این اندازه نمی توانند كه با دانایی و انتخاب حسن مثوبت را ذكر م

توانایی خود قدرت و اختیار را از خدا یا اولیاء خدا سلب كنند. ممكن است با مكر و حیله به 

بنده اي از بندگان خدا ستم كنند و او را از حق مالی و یا مقامی اش محروم كنند. آن چنان 

ر را غصب نمودند و آن ها را در محرومیت رها كردند ولیكن كه حق پیامبران و ائمه اطها

قدرت كفار به آن جا نمی رسد كه حقوق الهی را از خدا بگیرند و حق سلطنت و مالكیت را 

از خدا سلب كنند. كفار اگر میلیاردها برابر دانایی و توانایی خود قدرت داشته باشند باز هم 

 ختیار و انتخاب را از خدا و اولیاء خدا سلب كنند. نمی توانند  ذره اي حق مالكیت و حق ا

هایی كه آن ها در زندگی دنیا دارند از نظر غلبه بر خدا و اولیاء خدا نیست كه موفقیت

بگوییم: آن ها غالب شدند و پیروز شدند خدا و اولیاء خدا مغلوب شدند بلكه آن ها از 

ها داده است استفاده می كنند لذا در فرصت و مهلتی كه خداوند در این زندگی دنیا به آن 

طول تاریخ همه جا كفار می گفتند: اگر خدایی هست و یا قدرتش زیاد است و بر انسان ها 

غالب است چرا این همه كافر و گناه كار آزادانه مرتكب ظلم و ستم می شوند تا جایی كه 

بیشتر ظلم و ستم می  مأمور خدا را به قتل می رسانند و خدا به آن ها كاري ندارد هر چه

كنند وضع زندگی آن ها بهتر می شود پس یا خدایی نیست كه جلو كافر و ظالم را بگیرد و 

دوستان خود را یاري كند یا اگر خدایی هست نمی تواند بر دشمنان خود پیروز شود، 

در ضعیف و ناتوان است. اگر خدا باشد و ناتوان باشد برابر این است كه خدایی وجود ندارد. 

می فرماید: ان اهلل الیعصا بغلبه و الیطاع با كراه یعنی كسانی كه معصیت  )ع(این رابطه امام 

خدا می كنند این معصیت ها از باب غلبه بر خدا نیست تا بگوییم كفار بر خدا غلبه كردند و 

طره او را منزوي نمودند. مانع تصرف او در امور بندگان او شده اند بلكه موفقیت كفار به خا

استفاده از مهلتی است كه خدا به آن ها داده. خداوند براي هر انسانی مؤمن باشد یا سوء 

كافر، ظالم باشد یا عادل مقدر كرده است كه مدتی در دنیا زنده باشد و زندگی كند به عمر 

معمولی خود برسد تا مؤمنین بیشتر فرصیت داشته باشند كماالتی كه الزمه زندگی آخرت 

كنند و كفار هم بیشتر مهلت داشته باشند شاید توبه كنند از كفر و گناه است كسب 



 

 

برگردند. پس این فرصت و مهلت براي هر دو طایفه مطلوب و عقالیی است ولیكن اگر 

بالفاصله بعد از گناه و معصیت آن ها را نابود كند، زبان اعتراض شان بلند می شود كه اي 

ند روزي یا چند سالی به ما فرصت می دادي تا خداي علیم و حكیم چه مانعی داشت چ

توبه كنیم و به خط ایمان و تقوا در آییم پس براي این كه كفار مهلت تو به داشته باشند 

و از خط كفر و گناه برگردند، خداوند در انتقام گیري از آن ها شتاب نمی كند بلكه به آن 

طایفه مؤمن و كافر سودمند ها فرصت و مهلت می دهد این فرصت و مهلت براي هر دو 

است ولیكن بعد از آن كه صد در صد براي مؤمن و كافر قطعی شد كه از خط ایمان و یا 

كفر و گناه بر نمی گردند خداوند به زندگی آن ها خاتمه می دهد و از كافر و ظالم در 

نمی    آخرت انتقام می گیرد. بنابر این كافر و ظالم گرچه قوي و نیرومند باشند،       

توانند ذره اي قدرت و اختیار است را از خدا سلب كنند و مالكیت خدا و اولیاء خدا را 

محدود نمایند لذا خداوند آن چه را خلق فرموده تا ابد در اختیار اوست. دشمنان خود را 

در جهنم حبس   می كند كه ذره اي نتوانند از نعمت هاي خدا استفاده كنند و گرفتار 

شوند كه به دست خود براي خود ساخته اند. پس این جمله اذ كانت االرض  رنج و عذابی

اي است كه خداوند به اولیاء خود داده است. به آن ها می گوید: صبر كنید هلل تأیید وعده

و بدانید كه زمین و زمان از اختیار خدا خارج نمی شود و هرگز قدرت و حاكمیت خدا 

ایش و امتحان یك روز قدرت را به دست این سستی نمی پذیرد. خداوند براي آزم

سلطان و روز دیگر به دست سلطان دیگر قرار می دهد و عاقبت این قدرت و سلطنت را 

به دست اولیاء خود می سپارد. یك چنان سلطنت عظیمی كه تا ابد امتداد دارد و هرگز 

م تعریف می ضعف و سستی نمی پذیرد. در سورۀ نساء كه از حضرت ابراهیم و آل ابراهی

كند می فرماید: و لقد آتینا آل ابراهیم الكتاب و الحكمه و آیتنا هم ملكاً عظیماً. یعنی ما 

به آل ابراهیم كه انبیاء و ائمه هستند كتاب و حكمت دادیم، آن ها را به علم و دانش 

مجهز نموده ایم و سلطنتی عظیم و بی نهایت براي آن ها مقدر نموده ایم. این سلطنت 

یم همین دوره آخرت و قیامت است كه با قیام امام زمان افتتاح می شود. كل بشریت عظ

از اولین و آخرین زنده می شوند و در حیطه قدرت و تصرف آن ها قرار  می گیرند. 

است لغویت پیدا می كند و  )ع(تمامی دین ها و قانون و قاعده ها كه خالف دین ائمه اطهار

ت پیدا می كند. بر پایه دین خدا و قانون الهی مردم را به دین آن ها بر كل بشر حاكمی

محاكمه می كشانند و حساب هر كسی را كف دستش می گذارند. آن یك سلطنتی است 

عظیم كه مرز زمانی و یا مكانی و انسانی ندارد از نظر زمان بی نهایت است كه فرمود: 

رمود: جنه عرضها السموات و خالدین فیها ابداً و از نظر مكان هم نامتناهی است كه ف



 

 

االرض یعنی پهنه مكانی آن حكومت برابر با وسعت آسمان ها و زمین است و همچنین مرز 

انسانی ندارد كه  عده اي از دایرۀ حاكمیت آن ها خارج باشند. تمامی انبیاء و اولیاء و 

رند. آن ها سالطین و پادشاهان تاریخ زنده می شوند و در دایره حكومت آن ها قرار می گی

هستند كه جهنمیان را به جهنم خود می كشانند و بهشتیان را به زندگی بهشتی می 

رسانند. حضرت سیدالشهداء روز عاشورا به اصحاب با وفاي خود می فرماید كه: شما امروز 

را صبر كنید گرچه كشته می شوید فردا كه قائم ما قیام كند من و پدرم و مادرم و جدم 

كومت او زنده می شویم و شما را هم زنده می كنیم به زندگی بهشتی می رسول خدا در ح

رسانیم گویا من مشاهده  می كنم روزي را كه فرشتگان كنار قبر شما یاران من آمده اند و 

شما را از خواب مرگ بیدار می كنند، گرد و غبار از صورت شما می زدایند و شما را به 

می رسانند. موال علیه السالم هم در نهج البالغه در زندگی بهشتی و همسران بهشتی خود 

قسمتی از بیانات خود كفار و سالطین را طرف خطاب قرار می دهد می فرماید: آگاه باشید 

كه فرداي قیامت مانند امروز خواهد آمد و والی الهی آن روز شما را زنده می كند و به 

ارد. پس بنابر این هر كس كه ذره محاكمه می كشاند، سزاي عملتان را كف دستتان می گذ

اي عقل و شعور دارد شایسته نیست كه در قبول و عده خدا شك و تردید داشته باشد. این 

حكومت كه وعده الهی است با قیام امام زمان كه موعود همه امت ها   می باشد به این 

عاقبت  زودي ظاهر می شود و آن سلطنت عظیم الهی را در كره زمین دایر می كند. پس

 زندگی به نفع متقین و پرهیزكاران تمام می شود. 

در جمله بعد از این می فرماید: و سبحان ربنا ان كان و عد ربنا لمفعوال ولن یخلف اهلل و 

عده و هوالعزیز الحكیم. در این جا امام علیه السالم استدالل به وعده خدا می كند می 

بندگان خود ستم كند و یا بر خالف حقیقت و فرماید: پروردگار ما منزه است از این كه 

واقعیت به آن ها و عده اي بدهد و آن ها را امیدوار به خود كند می فرماید: صد در صد 

هاي خدا شدنی است. كلمۀ ان در ان كان و عد ربنا، مخففه از حتمی و یقینی است كه وعده

اي در ذهن ید كنند كه شبههمثقله استو در ادبیات عرب وقتی كه بخواهند وعده اي را تأك

تأكید می كنند می گویند:  شنونده باقی نماند آن وعده یا خبري كه داده اند با كلمه ان یا انّ

ان زیداً لعالم و یا ان اهلل غفور رحیم. یعنی حتماً و حتماً كه خدا آمرزنده و مهربان است. در 

كنند و تشدیدش را بر می  گفته خدا شك نداشته باشید و گاهی كلمه ان را مخفف می

دارند بدون این كه در معناي اصلی آن تغییري پیدا شود. كلمه ان را در این جا می گویند 

قرائت انّ را سبك كرده اند ان شده است. یعنی  مخففه از مثقله یعنی اول ثقیل بوده است.

ه نیكان وعده حتماً و حتماً و عده خدا شدنی است. امكان ندارد خداوند خلف وعده كند. ب



 

 

بهشت داده است حتماً آن ها را به بهشت می برد. آن چنان وعده خدا حتمی است كه 

اگر در دل انسانی امیدي به خدا پیدا شود خداوند او را به امید ش می رساند و از 

گناهانش می گذرد. پس این وعده خداست كه به همه انبیاء و اولیاء داده است. به هر 

ه است كه خداوند ابر قدرت هاي زمان تو را كه مزاحم دین و دعوت پیغمبري وعده داد

تو هستند می كوبد. در برابر قدرت تو اي پیغمبر، آن ها را به زانو در می آورد. همین 

مخالفت ها و ظلم و ستم ها كه به دست آن ها ظاهر می گردد راه حاكمیت تو اي پیغمبر 

 و راه محكومیت آن ها می باشد. 

در زندگی آخرت به دو دلیل تسلیم پیغمبران خود می شوند: اطاعت یا  انسان ها

معصیبت. زیرا حاكمیت عادالنه به این كیفیت دایر می گردد كه حاكم به خدمت گزاران 

كاران را هم معذب نماید. لذا هر حكومتی در دنیا یا در خود اجر و ثواب بدهد و خیانت

ی و مادي قدرت دارد دوستان و خدمت گزاران آخرت به دو قدرت مجهز است. از نظر مال

خود را به زندگی برساند و اجر و پاداش بدهد و دشمنان خود را هم منزوي و زندانی 

كند. سلطانی كه نتواند دوستان خود را به زندگی برساند و دشمنان خود را سركوب كند 

ه زندگی سلطان به حساب نمی آید و ضعیف است. دوستان خود را از مسیر خدمت ب

خود می رساند و دشمنان خود را هم از مسیر ظلم و خیانت به مشقت می اندازد. ائمه و 

اند تا هر كس چنان كه انبیاء مانند داستان شاه عباس با لباس درویشی میان مردم آمده

هست شناخته شود. از ظلم و جنایت بترسند نه از قدرت خدا و امام. داستان خدا و ائمه 

یاء و تمامی نیكان عالم در ارتباط با مردم به همین كیفیت است. حضرت اطهار و انب

موسی و عیسی و ائمه اطهار علیهم السالم به لباس ساده درویشی در میان مردم ظاهر 

می شوند و گاهی مقام و منصب الهی خود را به نمایش         می گذارند. دشمنان آن ها 

كشند یا منزوي خیزند و او را میام به مبارزه برمیبراي حفظ مقام خود با آن پیغمبر و ام

می كنند. فرداي قیامت این امام یا پیغمبر و یا هر مؤمن و مؤمنه مظلومی روي كرسی 

قدرت و حاكمیت قرار می گیرد كه خداوند فرمود: والذین آمنوا فوقهم یوم القیمه. وقتی 

یا دوستان او ستم كرده اند و در كرسی قدرت قرار گرفت ستم كارانی را كه به خود او 

جرم و خیایت آن ها معلوم و آشكار است به محاكمه می كشاند و آن ها را مجازات   می 

كند. پس این مظلومیت براي بندگان خدا كه مأمور به صبر و استقامت هستند و با 

دشمنان معارضه و مبارزه به مثل ندارند راه موفقیت آن ها و سلطنت آن ها در زندگی 

آخرت است و فرداي قیامت دوستان به امید و آرزو پناهنده به آن ها می شوند و به اجر 

و ثواب    می رسند. دشمنان هم به دلیل ظلم و ستم اجبار پیدا می كنند در پنجه قدرت 



 

 

آن ها قرار گیرند و به دست آن ها مجارات شوند لذا در این رابطه فرموده اند: علی قسیم 

نی تقسیم بهشت و جهنم به دست علی بن ابی طالب است. پس این صبر و الجنه و النار یع

مظلومیت راه كسب قدرت و موفقیت اولیاء خدا در زندگی آخرت است كه گفته اند: ویل 

لمن شفعائه خصمائه یعنی واي به حال كسی كه مقدارتش و نجاتش از بالهاي دنیا و آخرت 

به او ستم نموده است. دشمنان هر پیغمبري  به دست كسانی باشد كه با او دشمنی كرده و

روز قیامت در برابر قدرت آن پیغمبر به زانو در می آید و آن پیغمبر حاكمیت مطلق پیدا می 

كند. به همین كیفیت هر مؤمن و مؤمنه اي به دوستان خود اجر و ثواب می رساند و 

ان و عده هاي خداوند كشاند. این حاكمیت و محكومیت برهدشمنان خود را به محاكمه می

تبارك و تعالی است زیرا خدا و اولیاء خدا و مؤمنین و مؤمنات نمی خواهند كه با استفاده از 

زور و قلدري و استبداد بر دشمنان خود حاكمیت پیدا كنند بلكه از مسیر حجت و استدالل 

وده و و حاكمیت و محكومیت. اگر ظالمی با كشیدن خنجر و شمیشر مظلومی را مجروح نم

 )ع(آن مظلوم زنده می شود و به لطف امام زمان  )ع(او را كشته است در حكومت امام زمان 

بی نهایت قدرت پیدا می كند. دشمنان ظالم او كه او را مجروح نموده و یا كشته اند به دلیل 

محكومیت زیر پنجه قدرت مظلوم حاكم قرار می گیرند و دیگر در آن جا پرونده اي یا شاهد 

بینه اي الزم نیست كه ثابت كند این ظالم مظلوم را كشته است بلكه پرونده و شاهد و و 

بینه همان زخم ها و جراحاتی است كه بر تن مظلوم وارد شده، روز قیامت نمایش پیدا می 

كند و یا همان منظره میدان جنگ را بین بنی امیه و امام حسین علیه السالم به نمایش در 

صورت مظلومین از مؤمنین و مؤمنات بی نهایت قدرت پیدا می كنند و  می آورند. در این

می توانند آثار جرم و جنایت را خواه از نوع آتش سوزي باشد و یا از نوع زخم و جراحت به 

تن قاتل كافر خود برگردانند و آن ها را در محیط زندگی دشمنان حق و عدالت كه سرباز 

همه جرم و جنایت نموده محشور نماید. در نتیجه تمامی  آن ها بوده یا به دستور آن ها این

ستم كاران و جنایت كاران تاریخ برابر جرم و جنایت خود در حالی كه تمامی آثار ظلم و 

جنایت ها و زخم و جراحت ها و یا آتش و آتش سوزي ها از مظلومین و مجروحین به تن 

شفا پیدا می كند و ظالمین در آن  ظالمین و جنایت كاران انتقال پیدا  می كنند مظلومین

جرم و جنایت ها و آتش و آتش سوزي ها محبوس می شوند. یعنی وجود هر ظالمی جهنم 

است. درد زخم ها و جراحت ها و حرارت آتش ها در وجود ستم كاران و جنایت كاران 

ظالمی  متمركز می شود. كمیت ها از بین می رود كیفیت ها به حال خود باقی می ماند. مثالً

كه مظلومی را آتش زده و او را در شرایط هزار درجه حرارت شعله آتش كشته است از نظر 

زاي دیگر مصرف نموده و هزاران مظلوم را كمیت می گوییم یك تن بنزین یا مواد آتش



 

 

زا كمیت ظلم است و از نظر كیفیت هر كدام از آن سوزانده است. این مقدار مواد آتش

هزار درجه حرارت مرده اند، این هزار درجه حرارت كیفیت آتش مظلومین در شرایط 

ظالمانه است. در قیامت مقابله كیفیت به كیفیت است نه مقابله كمیت به كمیت. یعنی 

مظلوم الزم نیست برود نفت و بنزین یا مواد آتش زاي انفجاري تهیه كند و به جان ظالم 

همان هزار درجه حرارت است با اراده كن  بیاندازد تن او را شعله ور كند بلكه كیفیت كه

فیكونی از بدن مظلوم به بدن ظالم انتقال پیدا می كند و یا سوزش زخم ها و جراحت ها 

از تن مظلوم مجروح به تن ظالم انتقال پیدا می كند. مظلوم سرد و سالمت می شود و تن 

ود ظالم ها تمركز ظالم تبدیل به هزاران درجه حرارت می گردد. تمامی عذاب ها در وج

پیدا می كند و تمامی ثروت ها و نعمت ها هم در وجود مظلوم ها متمركز می شود یعنی 

هر مظلومی در وجود خود بهشت است. هر چه می خواهد فوري      می شود و هر ظالمی 

هم در وجود خود جهنم است، هزاران درجه حرارت و سوزش درد و جراحت و قابل 

ند می فرماید: یأتیه الموت من كل مكان و ما هو بمیت. یعنی عالج هم نیست. خداو

ها باشد به بدن هزاران عامل مرگ و مرض كه همان حرارت ها و سوزش درد و جراحت

ظالم حمله ور است ولیكن از مرگ خبري نیست زیرا اصل پیدایش مرگ كه جدایی روح 

ست و خداوند اعالم از بدن باشد به دست آتش نیست بلكه به دست خداوند متعال ا

كرده است كه در قیامت مرگ و مرض وجود ندارد. نیكان در زندگی بهشتی ابدیت پیدا 

می كنند، ستم كاران هم در زندگی جهنمی ابدیت پیدا می كنند. پس جهنم به صورت 

یك چاله پر از قیر و نفت نیست كه شعله ور گردد و كفار در آن جا پرت شوند بلكه 

هنم است مانند حرارت تب كه به وسیله آتش پیدا نمی شود بلكه وجویشان حرارت ج

در بدن تبدا را ایجاد می شود. این است وعده و وعید خداوند متعال كه هرگز رد خور 

 ندارد . 

تا این جا دعاي ندبه در تعریف پیغمبران و خاتم پیغمبران و در تعریف تاریخی موال 

 ایراد می شود .  )ع(اطهارامیر المؤمنین علیه السالم و ائمه 

مشاهده می كنید تمامی جمالتی كه تا این جا در تعریف پیغمبر اكرم و ائمه اطهار 

علیه السالم خوانده ایم همه این ها تعریف تاریخی و تعریف حدیث و روایت است. 

تعریفاتی است كه ائمه اطهار علیه السالم تظاهر به این اعمال و اخالق داشته اند. 

غدیرخم را تعریف می كند كه پیغمبر اكرم علی را به جانشینی خود برمی گزیند  داستان

و یا جمالتی كه پیغمبر اكرم در تعریف علی علیه اسالم و ائمه ایراد فرموده اند. داستان 

جنگ ها و قتل هاي موال علیه السالم را تعریف می كند كه چگونه از رسول خدا تبعیت 



 

 

رواج داده است و همچنین داستان مظلومیت ائمه اطهار علیهم  كرده و دین مقدس اسالم را

السالم را بیان می كند كه چگونه در مقابل دشمنان خود صبر و استقامت را پیشه خود 

ساخته و در موقع مقتضی دین مقدس اسالم را رواج داده اند. تمام جمالت از ابتداي دعاي 

وعده، همه این ها تعریفات تاریخی است. ندبه تا این جا كه می گوید: و لن یخلف اهلل 

وضعیتی را كه پیغمبران در زمان خود داشته اند و رفتار و گفتاري كه خدا با آن ها داشته 

درجات و مقامات آن ها نسبت به درجات و مقامات پیغمبر اكرم و ائمه اطهار. پیغمبران را به 

ن ثمره آن حضرت خاتم و صورت شجره اي تعریف می كند كه در رأس آن شجره و بهتری

اند. این تعریفی است تاریخی از زبان خدا و ائمه اطهار، تعریف ائمه اطهار علیهم السالم

تاریخی چنان نیست كه انسان را به حقیقت و واقعیت علمی و ایمانی ائمه آگاه كند بلكه 

عال چه نشان تعریفی است از آثار ظاهري آن ها كه چه گفته اند و چه كرده اند و خداوند مت

 و مدالی به آن ها داده است. 

انسان هاي تاریخ را از سه راه و به سه وسیله می توانیم بشناسیم، گاهی از طریق 

شهرت و مقامات اجتماعی كه داشته اند آن چنان كه سالطین و دانشمندان تاریخ را تعریف 

اقعیت است. شب می كنند. تعریف ها از مسر شهرت تاریخی خیلی كم مطابقت حقیقت و و

را در لباس روز تعریف می كنند و روز را در لباس شب. دشمنان پیغمبران را بهتر و باالتر از 

پیغمبران تعریف می كنند. تعریف هایی كه از پادشاهان و سران بزرگ دنیا شده است غالباً 

قتل و  برخالف واقعیت و حقیقت آن هاست. مثالً سالطین ظالم و جتایت كار را كه از طریق

كشتار و آدم كشی به سلطنت رسیده اند سایه خدا تعریف می كنند یا دست قدرت خدا 

تعریف       می كنند. پس شهرت هاي تاریخی اگر صد در صد خالف حقیقت نباشد صدي 

نود خالف حقیقت است، قابل اطمینان نیست. تعریف دوم تعریف از زبان خدا و زبان 

ان را تعریف می كند كه هر كدام در چه مقامی قرار گرفته پیغمبران است. خداوند پیغمبر

اند. علم و دانش آن ها، فهم و شعور آن ها ایمان و تقواي آن ها چقدر و چه اندازه بوده 

است. در میان یك صد و بیست و چهار هزار پیغمبر فقط آخرین آن ها را به عنوان انسان 

لقاء اللهی قرار گرفته. تعریفات خدا از كامل و معراجی تعریف     می كند كه در مقام 

پیغمبران و تعریفات پیغمبران از یكدیگر صد در صد مطابق واقعیت و حقیقت است ولیكن 

آن چنان كه آن ها هستند از مسیر تعریفات براي مردم قابل نمایش نیست. مثالً می گوییم 

م به حقیقت وجود آن پیغمبر اسالم انسان كامل و خاتم پیغمبران است ولیكن نمی توانی

بزرگوار و یا پیغمبران دیگر با این تعریفات آشنایی پیدا كنیم. در این حال كه مردم دیده 

اند یك پیغمبر معجزه و كتاب آسمانی دارد باز هم مردم آن پیغمبر را كنار گذاشته اند و به 



 

 

تعریف نموده و  دشمنان او پناه برده اند. این همه رسول خدا از ائمه اطهار علیهم السالم

در معرفی آن ها چه جمالت زیبایی سروده است كه می گوید: من شهر علم و آن ها در 

این شهرند. مردم تمامی این آیات و روایات را در تعریف ائمه اطهار ثبت كرده اند ولیكن 

باز هم آشنا به حقیقت و واقعیت آن ها نشده اند. خیال كرده اند تعریفاتی است كه پدر 

درها از فرزندان خود می كنند یا فرزندان از پدر و مادر. این همه پیغمبر اكرم و ما

را تعریف كرد فرمود: سیدۀ نساء العالمین. ملكه بهشت، شفیعه روز  )س(حضرت زهرا 

جزا. باز هم مردم نفهمیدند و گفتند: فرزندان پیغمبر از دنیا رفته اند و همین یك دختر 

و را دوست دارد و تعریف می كند و عاقبت هم او را مانند باقی مانده است و پیغمبر ا

سایر زنان دانستند امتیازي براي او باقی نگذاشتند پس تعریفات خدا و ائمه انسان هاي 

تاریخ گر چه صد در صد مطابق حقیقت و واقعیت و نشان گر سرمایه هاي وجودي آن 

 . هاست ولیكن باز هم چنان كه هستند قابل شناسایی نیستند

هاي راه سوم در شناخت انسان هاي تاریخ این است كه انسان مجهز به سرمایه

وجودي آن ها گردد. ایمانی مانند ایمان آن ها داشته باشد، عقل و شعوري مانند عقل و 

شعور آن ها و چنان كه آن ها هستند و خدا آن ها را ساخته و تربیت نموده است. انسان 

شود. عالم به علم خود عالم دیگر را می شناسد نه به هم به همان سرمایه ها مجهز 

تعریف. عارف به عرفان خود عارف دیگر را می شناسد. پیغمبران با روح نبوت و روح 

القدس كه همه با آن مجهزند یكدیگر را می شناسند. اگر چنان سرمایه هاي وجودي كه 

بشناسیم لذا پیغمبر اكرم  شما دارید من هم داشته باشم    می توانیم یكدیگر را كامالً

فرمود: یا علی فقط مؤمن می تواند تو را دوست داشته باشد، كافر و منافق تو را دشمن 

دارند زیرا مؤمن به نور ایمان مجهز است و با نور ایمان اولیاء خدا را می شناسد ولیكن 

ند با كافر و منافق كه فاقد نورانیت هستند و در وجود خود ظلمانی و تاریك می باش

ظلمت و تاریكی روشنایی قابل شناسایی نیست. از این جهت اصرار دارند كه اگر می 

خواهید خدا را بشناسید و پیغمبران را هم چنان كه هستند بشناسید بایستی به سرمایه 

هاي وجودي آن ها كه علم و حكمت و ایمان و تقوا می باشد مجهز شوید. به مكتب 

را تربیت نموده تا این جا جمالت و عبادات دعاي ندبه همان خدایی بروید كه آن ها 

پیغمبران و ائمه را از مسیر شهرت تاریخی و تعریفاتی كه خداوند از آن ها نموده و یا 

الي حدیث و روایت یكدیگر را پیغمبران یكدیگر را تعریف كرده اند و یا ائمه اطهار ال به 

ه بعد ائمه اطهار علیهم السالم و مخصوصاً تعریف كرده اند، معرفی می كند و از این جا ب

امام زمان علیه السالم را به آن حقیقت و واقعیتی كه دارند تعریف می كنند تا مردم 



 

 

بدانید كه آن ها در تاریخ گذشته و آینده نمونه و نظیر ندارند. كسی نمی تواند مدعی مقام 

به خود اجازه دهد جاي آن ها و منصب آن ها گردد و خود را شریك و شبیه آن ها بداند تا 

بنشیند و مثل و مانند آن ها مردم را اداره كند. امتیازات واقعی ائمه اطهار علیهم السالم را 

 ضمن جمالتی كه می گوید: 

اي پسر یاسین و پسر والذّاریات. اي پسر سوره طور و سوره عادیات و امثال آن. ضمن 

قرآن ناطق و شاگردان ممتاز و برجسته خدا و نمایش دادن معافی قرآن آن ها را به عنوان 

 قرآن معرفی می كند. 

آخرین بهره اي كه دوستان خدا و ائمه می توانند از دعاي ندبه بگیرند همین است كه 

بدانند كسی در تاریخ زندگی بشر در میان گذشتگان و آیندگان مثل و مانند آن ها نیست و 

و آخرت و رسیدن به مقامات عالیه به دست آن  بدانند كه صد در صد نجات از مهالك دنیا

ها است و بدانند كه اگر كسی را شریك آن ها مثل و مانند آن ها بدانند درست مانند این 

اند. كجا ممكن است مخلوقی مانند خدا است كه كسی را شریك خدا و جاي خدا شناخته

لذا در حدیثی وقتی از  باشد و جاي خدا بنشیند كار خدا را در میان خلق خدا انجام دهد

امام حسین علیهم السالم سئوآل كردند كه معرفت خدا یعنی چه، چگونه و چطور است. 

حضرت فرمودند: معرفت خدا یعنی معرفت امامی كه خداوند اطاعت او را بر مردم واجب 

كرده است. یعنی معرفت خدا و معرفت امام هر دو مالزم یكدیگر است. به میزانی خدا را می 

ناسیم كه بتوانیم ائمه را بشناسیم و به میزانی ائمه را می شناسیم كه بتوانیم خدا را ش

اند: شرك به خدا یعنی شریك تراشی براي ائمه اطهار. كسانی كه غیر بشناسیم. لذا گفته

نشانند و آن چنان كه بایستی از ائمه اطاعت كنند از آن ها اطاعت می ائمه را جاي ائمه می

نتخاب غلط دلیل شرك و دلیل انحراف است. زیرا حقیقتاً امام هاي معصوم گرچه كنند. این ا

انسانند در لباس بشرند، جنسیت خدایی ندارند ولیكن از نظر علم و قدرت و سیاست و 

مدیریت مانند خداوند متعالند كه خداوند مدیریت و مدیریت خالیق را به آن ها واگذار 

ر تاریخ آینده چه دانشمندان بزرگی پیدا می شوند كه دانست كه دكرده است. خداوند می

چه صنایع و اختراعات عجیبی خواهند داشت. با همه این ها خداوند دین خود را به كمك 

قرآن و وجود امام زمان در تاریخ حفظ كرده زیرا دانسته است كسی مثل و مانند آن ها پیدا 

این قرآن باشد یا مستحق مقامی  نمی شود. كسی پیدا نمی شود كه مستحق قرآنی مانند

مانند مقام ائمه اطهار شود. لذا خداوند هر دو را باقی گذاشته و حفظ نموده است تا روزي 

كه استیصال جهانی به وجود آید و تمامی اهل عالم آگاهی كامل پیدا كنند كه بایستی 

ي دعاي ندبه، ائمه تسلیم آن ها شوند و خود را ملزم به اطاعت آنها نمایند. پس در فصل بعد



 

 

هاي وجودي و واقعیتی كه دارند تعریف می كند تا خوانندگان این اطهار را به آن سرمایه

دعا یا شنوندگان بدانند كه جز امام زمان كسی پیدا نمی شود مردم را از مهالك دنیا و 

دا آخرت نجات بدهد. خیلی زیاد ندبه كنند و گریه كنند، زاري و تضرع كنند و جداً از خ

 بخواهند تا امام آن ها را ظاهر سازد و فرج آن ها را برساند. 

براي آشنایی بیشتر به واقعیت و موقعیت ائمه اطهار علیهم السالم الزم است تحوالت 

وجودي انسان را چنان كه هست و خدا مقدر فرموده بدانیم و بشناسیم تا موقعیت ائمه 

اطهار علیهم السالم را هم بشناسیم. عالم خلقت در متن خود سه كتاب است و این سه 

لفظی نیست كه انسان بنویسد و بخواند. سه كتاب  كتاب از نوع كتاب هاي خطی و

نامبرده كتاب هاي تكوینی هستند یعنی عالم خلقت با تمامی اسرار و حقایقی كه در آن 

نهفته شده انسان ها اجبار طبیعی و الهی دارند. این كتاب را چنان كه هست بدانند و 

ته باشند و یا در شكنجه استفاده كنند و در غیر این صورت محرومیت ابدي و دائمی داش

 و عذاب قرار گیرند. 

حركت انسان خواه به صورت پیشرفت یا به صورت عقب گردي و قهقرایی در مسیر 

این سه كتاب حتمی و اجباري است. هیچ كس نمی تواند خود را متوقف كند و بگوید 

ی محال چیزي    نمی خواهم و نمی خواهم چیزي بدانم و یا بتوانم. توقف در مسیر زندگ

است. مانند انسانی كه خود را از جامعه كنار بكشد و در بیابانی یك جا بنشیند و نخواهد 

كه از چیزي استفاده كند. یك چنین توقفی در تاریخ نبوده و نخواهد بود. بلكه خداوند 

به قدرت قاهره خود در مسیر احتیاجات مزاجی و روانی كه براي انسان ها ساخته و به 

آن ها را مجبور به حركت نموده است. نهایت حركت ها گاهی در راه است و وجود آورده 

گاهی در بی راهه. هر دو نوع حركت در راه و بی راهه طبیعی و اجباري است و توقف 

محال است. لذا آخرین مقصد زندگی براي بشریت یا بهشت است كه در صراط مستقیم 

او دستور داده و یا آخرین مقصد  حركت نموده و چنان گفته و رفته است كه خدا به

جهنم است كه در بی راهه حركت نموده و در جهت مخالف خدا و پیغمبران حركت كرده 

و رفته است. پیدایش این دو زندگی هم براي انسان مانند همان حركت در راه بی راهه 

 طبیعی و اجباري است كسی نمی تواند بگوید نه بهشت خدا را می خواهم نه جهنم خدا

را. نه نفع زندگی را می طلبم و نه هم ضرر زندگی را. این خواست و خواهش بر خالف 

خلفت و طبیعت و بر خالف تقدیر خداوند متعال است. خداوند ما انسان ها را آن چنان 

ساخته كه اجبار قهري و طبیعی داریم یا در خط بهشت سازي و یا جهنم سازي فعالیت 

به اختیار و آزادي است نه به اكراه و اجبار. خداوند كنیم. كسی نگوید كه دین خدا 



 

 

انسان را آزاد آفریده و این منشور آزادي را هم در قرآن تصویب نموده و فرموده: ال اكراه 

فی الدین قد تبین الرشد من الغی. یعنی قبول دین و حركت در راه این اجباري نیست 

روشن و مجهز نموده و مردم آزادند در راه یا خداوند راه و بی راهه را كامالً برابر چشم مردم 

در بی راهه به میل خود حركت كنند. جاي دیگر هم باز خداوند در تأیید همین آزادي       

می فرماید: و قل الحق من ربكم فمن شاء فلیومن و من شاء فلیكفر. یعنی تو حق را بگو و 

كس دوست دارد كافر باشد. بنابر  مردم را آزاد بگذار هركس دوست دارد ایمان بیاورد و هر

این زندگی و حركت در مسیر زندگی خواه به سوي بهشت یا به سوي جهنم به آزادي است 

نه به اجبار. چگونه شما می گویید: زندگی، خواه در مسیر بهشت یا در مسیر جهنم طبیعی 

حركت. هر و اجباري است. جواب این است كه آزادي در انتخاب و اختیار راه است نه در 

راهی را اختیار كردند آزادند چنان كه خدا می فرماید: من شاء فلیومن فمن شاء فلیكفر 

ولیكن بعد از انتخاب و اختیار توقف محال است. مجبورند به سوي یكی از این دو مقصد 

بهشت سازي یا جهنم سازي حركت كنند. عامل حركت طبیعت و مزاج و احتیاجات انسان 

شنه و گرسنه هستید، آب و غذایی هم در اختیار شماست، نمی توانید از است مثالً شما ت

خوردن و آشامیدن امتناع كنید. تشنگی و گرسنگی شما را مجبور می كند از آب و غذا 

استفاده كنید. در این جا كه تشنه و گرسنه هستید اگر فقط یك نوع غذا حالل یا حرام در 

ند كه حق داري استفاده كنی یا حق نداري استفاده اختیار تو باشد خدا تو را مكلف نمی ك

كنی زیرا مجبوري استفاده كنی قدرت اطاعت از تو سلب می شود اما اگر دو نوع آب و غذا 

در اختیار تو باشد یكی حالل و دیگري حرام. یكی سفره معاویه ها یكی هم سفره علی ها، 

اي سفره معاویه حرام است، حق در این جا خداوند تو را مكلف   می كند می فرماید: غذ

نداري آن جا بروي استفاده كنی غذا سفره علی علیه السالم حالل است می توانی بروي و 

استفاده كنی. در این جا كه سر دو راهی قرار می گیري یا سر راه مستقیم و بی راهه آزادي 

ند و حركت در و اختیار بر انسان حكومت می كند، خداوند حركت در بی راهه را نهی می ك

راهه یا در راه حركت كنید ولیكن اصل راه را واجب و شما در این جا آزاد هستید كه در بی

حركت یعنی خوردن یكی از دو غذاي حالل و حرام اجباري است. لذا خداوند آن جا كه 

محرمات را تعریف می كند می گوید: اگر مجبور شدي از حرام استفاده كنی و غذاي حالل 

ار تو نیست می توانی یك مرتبه یا دو مرتبه براي حفظ خود از محرمات استفاده در اختی

كنی ولیكن اگر حالل و حرام یك نواخت در اختیار تو می باشد و قابل استفاده است با همه 

اعتنایی كنی و در جستجوي محرمات حركت كنی حركت تو راه به این ها به قانون خدا بی

ر انتخاب است نه در حركت. لذا بشریت هم در تاریخ بر پایه سوي جهنم است. پس آزادي د



 

 

همین اجبار و اكراه در حركت مجبور بوده یا در خط جنگ و نزاع و قتل كشتار و آدم 

كشی حركت كند و این همه مفاسد به وجود آورد و یا در خط صلح و عدالت و خدمت به 

 وجود آورد.  جامعه بشریت حركت كند، صلح و صفا و آرامش و آسایش به

جمعیت تاریخ به دو گروه قسمت شده اند: قسمتی صلح و صفا و عدالت و آرامش به 

هاي خطرناك و وجود آورده اند و قسمتی از آن ها جنگ و نزاع و قتل و كشتار و اسلحه

هیچ یك از آن ها نمی توانند خط حركت خود را رها كرده متوقف شوند یا به عقب 

رند به جلو بروند یا كفر و گناه خود را به ثمر برسانند كه آن برگردند بلكه اجبار دا

زندگی جهنم است و یا ایمان و تقوا را به ثمر برسانند كه آن زندگی بهشت است. پس 

بنابر این حركت به سوي یكی از این دو مقصد بهشت سازي یا جهنم سازي اجباري است 

وانند كفار از مسیر كفر و گناه و توقف محال است ولیكن تعویض ممكن است یعنی می ت

برگردند در خط ایمان و تقوا حركت كنند، مؤمنین هم می توانند از خط ایمان و تقوا 

برگردند كافر شوند و در خط كفر و گناه حركت كنند. این آزادي تا انتهاي وصول هر 

انند مقصد و یا در مقصد بهشت و جهنم تا ابد همراه انسان است هر وقت بخواهند می تو

وضع بد خود را در سوي خوبی ها تغییر دهند و یا وضع خوب خود را به سوي بدي ها. 

خداوند متعال هم هرگز از آفریدن و خلق كردن و دوام دادن به زندگی نیكان و بدان 

پشیمان نمی شود یعنی آن چه خلق كرده نابود نمی كند. آن چه را آفریده تا ابد باقی 

محال است. لذا جهنمی ها تا ابد در جهنمند و دائم از خدا است، پشیمانی براي خدا 

خواهش می كنند مرگ آن ها را برساند و آن ها را نابود كند جواب می رسد: انكم 

ماكثون یعنی تا ابد در همین جهنم تشریف دارید مگر این كه برگردید از خدا می 

گناه را رها كنیم و به  خواهیم عقل و شعوري بدهد و از همان ابتداي زندگی راه كفر و

 خط ایمان و تقوا برویم. 

تحوالت سه گانه در مسیر ایمان و تقوا و در مسیر حركت هاي مثبت و همچنین 

 تنزالت سه گانه در مسیر دركات كفر و گناه و یا حركت هاي منفی: 

كه در تحول ابتدایی یعنی در مسیر كفر و مادیت و جلب و جذب مال و  انسان هایی    

 وتثر

فعالیت می كنند تنها چیزي كه بر آن ها حكومت می كند مال و ثروت و ریاست است. براي 

رسیدن به مال و ثروت و ریاست مجبور می شوند به جامعه بشریت خیانت كنند و اجبار 

پیدا می كنند از راه ظلم و ستم و استعمار و استثمار زندگی خود را شروع كنند. به قول 

بقاء را پرورش دهند و به كرسی حكومت نبشانند. تنازع بقاء كه یك خودشان اصل تنازع 



 

 

اصل داروینی و طبیعی است به معناي این است كه هر كس در هر مسیري ترقی كرد و خود 

را به مقامی بهتر و باالتر رسانید خواه در مقام كسب علم و دانش و یا در راه كسب مال و 

ز دیگران جلو افتاد وظیفه دارد و بر او واجب و ثروت و یا در راه كسب قدرت و ریاست ا

افتادگان از خود را عقب نگه دارد و الزم است براي حفظ برتري خود در این سه راه عقب 

اگر آن ها به فكر افتادند خود را به او برسانند با از او جلوتر بروند با آن ها جنگ و نزاع كند 

افتادگی محكوم به اطاعت ن به دلیل عقب و آن ها را سركوب نماید زیرا عقب افتادگا

رفتگی حق حاكمیت و اعمال قدرت بر رفتگان هستند و پیش رفتگان به دلیل پیشپیش

افتادگان دارند. حق دارند آن ها را یا به بردگی و خدمت به خود وادارند و یا در صورت  عقب

ن ها این قانون تنازع بقا را خودداري از اطاعت و ایجاد مزاحمت آن ها را به قتل برسانند. آ

اند نه درسی كه طبیعت به آن ها آموخته. می گویند: شیر و پلنگ از متن طبیعت فرا گرفته

تر بتازند، آن ها را به دلیل قدرت و نیش و پنجه تیزي كه دارند حق دارند بر حیوانات ضعیف

نگ براي دریدن آهوها و بدرند و بخورند. در راه بقاء خود آن ها را فنا كنند پس شیر و پل

تر حق قانونی دارند. كسی نمی تواند آن ها را به محاكمه بكشد و محكوم حیوانات ضعیف

مند هم به همین كیفیت به دلیل كسب قدرت و به دلیل توانایی و نماید. انسان هاي قدرت

از پیش افتادگی حق قانونی و طبیعی دارند. عقب ماندگان را به اطاعت خود درآورند و 

تولیدات آن ها استفاده كنند و در صورت مخالفت آن ها را به قتل برسانند. در تاریخ چنین 

اند نه از خدایی كه خالق اند و خواهند بود و این حق قانونی خود را از طبیعت گرفتهبوده

طبیعت است. می گویید: طبیعت میدان ظهور ما و فعالیت ما است و به جاي پدر منابع خود 

شعور است و ما كه اختیار ما گذاشته و ما را تربیت نموده است. این طبیعت بیرا در 

هاي طبیعت و یا پرورش یافتگان در دامن طبیعت هستیم، دانا و دانشمند هستیم . بچه

 شعور و ما باشعور. طبیعت بی

شعور دارد، پس ما پیش رفتگان خداي طبیعت هستیم نه با شعور حق حاكمیت بر بی 

طبیعت خداي ما باشد این یك حق حاكمیت طبیعی است لذا سینه طبیعت را  این كه

زنند و از آن چه هست استفاده می كنند. شكافند ثروت هاي طبیعت را به جیب میمی

انسان هاي عقب افتاده هم به دلیل عقب افتادگی از اجزاء طبیعت هستند ما كه جلو افتاده 

طبیعت خواه انسان هاي عقب افتاده باشند و یا هاي هستیم هم بر طبیعت و هم بر بچه

حیوانات حق حاكمیت داریم. اگر خدایی هست، ما ثروت مندان و قدرت مندان هستیم نه 

عاملی بیرون از طبیعت كه از ماوراي طبیعت حق حاكمیت بر طبیعت و موالید بر طبیعت 

اند و در دامن گرفته داشته باشد. پس آن ها به دلیل علم و دانشی كه از متن طبیعت فرا



 

 

اند و خود را بهتر و باالتر از طبیعت و موالید طبیعت می طبیعت به قدرت و ثروت رسیده

دانند. به خود حق حاكمیت و اعمال قدرت می دهند می گویند: اگر خدایی هست ما 

 ایم و بیشتر می توانیم از منابع طبیعت استفاده كنیم نههستیم كه از دیگران جلو افتاده

طبیعت حق دارد منابع خود را به خود اختصاص دهد و ما را از تصرف باز دارد نه هم 

اجزاء طبیعت كه حیوانات و انسان ها عقب افتاده هستند حق دارند مانع تملك و تصرف 

انا ربكم االعلی اگر  :گفتندما باشند. در ایام گذشته رسماً ادعاي خدایی  می كردند و می

پذیرفتند آن ها ، مردم هم به جهل و نادانی خود آن ادعا را میخدایی هست ما هستیم

شدند. شاید مادري كه مشاهده می كند را سجده می كردند و به بردگی خود راضی می

مأمور فرعون پسر او را به قتل می رساند و دختر او را براي استخدام نگه می دارد به 

می دهد می گوید: خداي مملكت است دلیل جهل و نادانی به خود حق ایراد و اعتراض ن

و خدا در كار خود آزاد است. جهل مردم از یك طرف و غرور و تكبر ثروت مندان دو 

عامل بزرگی بوده است كه این دعاوي غلط را به كرسی نشانده و اكثریت انسان ها را به 

ذلت و بردگی كشانیده است. پس این خاصیت مكتب كفر و طبیعت پرستی است كه 

ن پیشرفته همه جا خود را از غیر خود بهتر و برتر می داند و می گوید: اگر خدایی انسا

 هست خودم هستم كه این همه ثروت و قدرت دارم. 

فرعون به حضرت موسی می گوید: این همه مردم مرا سجده می كنند و در اطاعت 

فش و لباس اند و تو یك چوپان بیابانی با این كمن هستند و خدایی من را قبول كرده

بیابانی منكر خدایی من هستی و می گویی: خدا كسی است كه عالم و آدم را آفریده به 

وزیر خود هامان دستور می دهد برج و باروي بلندي بسازد تا از آن برج و بارو باال برود و 

خداي موسی را به قتل برساند چرا خداي موسی از آن باال براي من كه خداي زمینم یك 

حمت هایی ایجاد كند. این خاصیت مكتب كفر و گناه است كه انسان ها را بر چنین مزا

تر نگه پروراند و می گوید: هر كس جلو افتاد عقب افتادگان را عقبپایه تنازع بقاء می

دارد به آن ها اجازه پیشرفت ندهد تنها عواملی كه با این مكتب كفر و گناه مبارزه 

این مكتب كفر و انحرافی را در افكار مردم به نمایش در كردند و تا اندازه اي توانستند 

آورند و تا اندازه اي ضعفا را از بردگی اقویا برهانند و به آزادي برسانند پیغمبران بودند. 

پیغمبران شاگردان مكتب خدا و مكتب روح و روحانیتند. آن ها در تحول دوم قرار 

ت پر كشیده اند، خدا و فرشتگان را گرفته از طبیعت سر كشیده اند و به ماوراي طبیع

اند. هدف خلقت را كشف نموده و نیز به اقتضاي مكتب روح و روحانیت و علم و شناخته

معرفت چنین تربیت شده اند كه بایستی در خدمت بشر باشند نه در خیانت به جامعه 



 

 

و افتادگان و بشریت. آن ها به جاي اصل تنازع بقاء تعاون بقاء را مطرح كرده و گفته اند جل

پیش رفتگان در قدرت و ریاست و یا علم و دانش براي دوام و بقاء حیات خود و براي حفظ 

موفقیت خود بایستی به عقب افتادگان كمك كنند. علم و ثروت و قدرت خود را در راه 

خدمت به عقب افتادگان مصرف كنند آن ها را تقویت نمایند به علم و دانش خود برسانند و 

كه بزرگ ترین رقم ثروت براي انسان، انسان است. انسان در مسیر تمدن و خدمت  بدانند

به انسان هاي عقب افتاده می تواند به زندگی خود ادامه دهد نه در مسیر خیانت. مدینه 

فاضله آن شهري است كه تمامی انسان ها در خدمت به یكدیگر قرار می گیرند نه در 

ب محبت است و بر پایه محبت زندگی بهشتی به وجود خیانت به یكدیگر. نتایج خدمت جل

می آید و نتیجه خیانت كسب عداوت است و از این راه زندگی جهنمی ساخته می شود. دو 

هایی كه دارند با یكدیگر در جنگ و نزاع اند تا عاقبت خدمت گزاران گروه در مسیر هدف

و فرشتگان باشند، پشت كار  به كرسی قدرت بنشینند یا خیانت كاران عوامل غیبی كه خدا

خدمت گزاران به جامعه بشریت را می گیرند تا عاقبت آن ها را به كرسی قدرت بنشانند. 

خداوند در قرآن می فرماید: و كتبنا فی الزبور ان االرض یرثها عبادي الصالحون. یعنی ما در 

كره زمین و  تمامی كتاب هاي آسمانی این قانون را نوشتیم و حاكمیت دادیم كه عاقبت

منابع ثروت و قدرت در اختیار بندگان صالح قرار می گیرد. پس زندگی از مسیر تعاون بقاء 

كه همه كس در خدمت به یكدیگر باشند قابل دوام است نه در مسیر تنازع بقاء كه در خط 

 خیانت به یكدیگر باشند. 

وانند خود را از هدف این دو طایفه بر آن ها حاكمیت دارد هیچ یك از آن ها نمی ت

حاكمیت این دو هدف آزاد كنند. چنانند كه خداوند در سوره قارعه می فرماید: و اما من 

خفت موازینه فامّه هاویه و ما ادریك ماهیه نار حامیه. یعنی سبك مغزان و سبك وزن ها 

هدفشان در مسیر كسب قدرت رسیدن به یك آتش پر قدرتی است كه با آن آتش بتوانند 

ري خود دفاع كنند و خود را در حمایت آن آتش قرار دهند و مخالفین خود را به از برت

نابودي بكشانند. در این جا خداوند آتش را با كلمه حمایت تعریف می كند. مفسرین حمایت 

را به معناي گرمی و حرارت گرفته اند با این كه حمایت از كلمه حمی یحمی به معناي 

حمم دو لغت متباین هستند. حمم كه مضاعف شناخته شده حمایت و حفاظت است. حمی با 

به معناي گرمی و حرارت است كه به این مناسبت كلمه حمام كه مكان گرم و پر حرارت 

است از حمم گرفته شده است و گاهی از جنگ هم تعبیر به حمم و حمیم می كنند . خداوند 

مه جا بین آتش جنگ و زندگی می فرمایند: یطوفون بینها و بین حمیم آن. یعنی آن ها ه

خود حركات آنی، دقیقه اي و ساعتی دارند. وضعیتی پیدا می كنند كه بین زندگی آن ها در 



 

 

دنیا و آتش جنگ زمانی برابر آن و ساعت فاصله دارد كه آیا آتش جنگ را روشن كنند 

مام به و یا این كه با آتش كاري نداشته باشند به زندگی خود ادامه دهند. پس حمیم و ح

معناي گرمی و حرارت است ولیكن حمایت به معناي حفاظت است كه ظاهراً تناسبی با 

آتش و حرارت ندارد. آتش و حرارت نابود كننده است نه حمایت كننده. چه مناسبتی 

دارد كه خداوند تبارك و تعالی در این سوره شریفه القارعه كه از جنگ هاي جهانی خبر 

حمایت تعریف كرده و فرموده است نار حامیه . یعنی آتش می دهد آتش را به كلمه 

حمایت كننده و حفظ كننده . مفسرین در تفسیر این آیه معطل مانده اند كه چه تناسبی 

دارد صفت حمایت با آتش. آتش نابود كننده است نه حمایت كننده. ولیكن با توجه به 

بعد از آن جنگ چاره اي این جنگ سوم جهانی كه آخرین جنگ در زندگی كفار است و 

به جز ظهور امام علیه السالم نیست و با توجه این كه جنگ هاي هسته اي چقدر 

كشاند، مشاهده می شود كه كفار براي خطرناك است كه زندگی بشر را به نابودي می

رسیدن به مقاصد مادي خود قدرت و ثروت خود را در حمایت آتش هاي هسته اي قرار 

مجهز به نیروها هسته اي می كنند تا ضعفا و ملت هاي ضعیف تر را از می دهند. خود را 

قدرت خود بترسانند و با این ترساندن بتوانند به زندگی خود ادامه دهند. كفار خود را 

در حمایت آتش هاي هسته اي قرار می دهند. مشاهده می كنیم قدرت هایی كه مجهز 

اي ضعیف را می ترسانند و به آن ها به آتش هاي هسته اي هستند با این آتش ملت ه

می گویند: سر جاي خود بنشینند و با ابر قدرت ها مبارزه نكنند و االّ با آتش هاي هسته 

اي در معرض نابودي قرار می گیرند. بزرگ ترین سرمایه اي كه با آن سرمایه می خواهند 

اي هسته اي خود را به عنوان یك ابر قدرت حفظ كنند و بر دنیا مسلط شوند آتش ه

است كه خداوند در قرآن آن را آتش كبري نامی ده است. در احادیث و روایات هم از 

پیغمبر و ائمه به ما رسیده است كه در آخرالزمان مسلمانان و ملت هاي ضعیف دیگر در 

محاصره آتش كبري قرار می گیرند. ابر قدرت هاي شرق و غرب خود را مجهز به این 

اي ضعیف را در محاصره آتش هسته اي قرار می دهند كه یا آتش می كنند و ملت ه

 اطاعت كنند و یا این كه با آتش هاي هسته اي 

 نابود شوند. 

مشاهده می كنند كه در جنگ جهانی دوم امریكایی ها كه غربی ها هستند ژاپنی ها 

تش را كه یك ملت شرقی بودند با دو بمب هسته اي به زانو در آوردند. به محض آن كه آ

هسته اي در هیروشیما و ناكازاكی منفجر شد ژاپنی ها با این كه در سلحشوري و 



 

 

مقاومت ممتاز بودند به زانو درآمدند و تسلیم بال شرط قدرت هاي زمان شدند و هنوز هم به 

 خود جرأت استقالل و آزادي نمی دهند. 

ی كنند. با گاهی سربازان امریكایی متعرض نوامیس آن ها می شوند و حرمت شكنی م

همه این ها جرأت مقاومت و مخالفت ندارند و در سیطره قدرت امریكا قرار گرفته اند . با 

این كه قدرت هسته اي در آن زمان هنوز به حد بلوغ نرسیده و مانند كودكی بوده كه تازه 

متولد شده ولیكن در این زمان كه آن قدرت را كامل نموده به حد بلوغ رسانیده اند 

می گویند قدرت تخریبی آن این قدر زیاد است كه می تواند چند بار كره زمین را  خودشان

نابود كند و این قدرت تقریبی آتش كبري وصفی است كه خدا در قرآن از آن تعریف می 

( یعنی فرشته هایی خش بر این آتش ها 6كند می گوید: علیها مالئكه غالظ شداد.) تحریم،

چیز را نابود می كنند و جاي دیگر می فرماید: علیها تسعه  مسلط اند كه سر راه خود همه

عشر یعنی نوزده فرشته بر این آتش مسلطند و حاكمیت دارند. فرشته ها هم در لسان 

قرآن و ائمه اطهار علیهم السالم نیروهایی هستند كه بر مواد عالم و طبیعت مسلطند. مواد 

 به فرشته می كنند.  عالم كه مجهز به نیرو هستند از آن نیرو تعبیر

مشاهده می كنید كه آتش هاي درون كره زمین خواه گازهاي داخلی آن یا بخار آب 

لرزاند و زیر و رو می كنند به این چگونه قطعات كره زمین و كوه هاي با این عظمت را می

اي را آتش كبري نامیده. كفار خود را در حمایت این آتش مناسبت خداوند این آتش هسته

ر می دهند یعنی می دانند كه با جنگ هاي توپ و تانك و گلوله و خمپاره نمی توانند قرا

اند فهم و شعورشان باال رفته همه خود را بر اهل عالم مسلط كنند. ملت ها آگاهی پیدا كرده

اند كه جا استقالل طلب هستند می خواهند آزاد باشند و آزاد زندگی كنند. همه فهمیده

بهتر است اگر اسیر دشمن شدند هر روز و هر ساعت در مسیر بردگی شهادت از اسارت 

گرفتار جهنمند و اگر به شهادت رسیدند یا كشته شدند با یك رقم عذاب از هزارها رقم 

عذاب آزاد می شوند. پس یك مرتبه كشته شدن كه شهادت است بهتر است از هزار و صد 

ست. برده و اسیر هر ساعت و هر روز هزار مرتبه كشته شدن كه نتیجه بردگی و اسارت ا

كشته می شود و دو مرتبه زنده می شود ولیكن شهید یك مرتبه با شجاعت و شهامت 

اي و توپ و تانكی همین داستان كشته می شود. نمونه كامل عدم پیشرفت جنگ هاي گلوله

رابر اسراییل و فلسطین است كه فلسطینیان مانند عصر حجر از پرتاب سنگ و فالخن در ب

 اند. توپ و تانك قرار گرفته

اسراییل با یك گلوله خانه بزرگی را خراب می كند و چندین نفر را به قتل می رساند       

ها با پرتاب ریگ و سنگی زخمی و جراحتی هم نمی توانند بر دشمن وارد ولیكن فلسطینی



 

 

یر است كه كفار یا با كنند. پس مردم زمان می دانند كه شهادت از اسارت بهتر است. امر دا

اي جنگ خود را شروع كنند تا همه چیز را نابود كنند و براي قاتل و مقتول آتش هاي هسته

چیزي باقی نماند یا با همین جنگ هاي فرسایش حركت خود را ادامه دهند. اگر خوب دقت 

بینید كه ابرقدرت ها براي حفظ كیان و موجودیت خود به همین آتش هاي كنید می

اند و هرگز اجازه نمی دهند كه اند. انبار خود را از این آتش ها پر كردهاي پناه بردهههست

اند كه بزرگ ترین رمز اي شوند. دانستهملت هاي ضعیف هم مجهز به آتش هاي هسته

لرزد كه اي است ولیكن باز تنشان میقدرت آن ها و غلبه آن ها بر ضعفا آتش هاي هسته

اي هم از طرف آتش ها به طرف دشمن بپرانند خواهی نخواهی گلوله    اگر صد گلوله از این

دشمن به طرف آن ها پرتاب می شود و زندگی آن ها را نابود می كند. به عالوه این آتش ها 

كشد و بشریت را فلج می كند كه دیگر نمی توانند به زندگی خود ادامه دهند زندگی را می

اند مانند گوسفندي هستند كه اي قرار دادهآتش هستهپس ابرقدرت ها خود را در حمایت 

از ترس گرگ ها به پناه شیر و پلنگ برود و خود را در حمایت شیر و پلنگ قرار دهد چه 

 پناه گاه خطرناكی. 

اي كلمه حمایت را به كار برده به این مناسبت خداوند در تعریف آتش هاي هسته

ین آتش خطرناكی قرار می دهند كه در قدم یعنی كفار عاقبت خود را در حمایت یك چن

 اول خود آن ها را نابود می كند.. 

اي نخواهند شد زیرا به اختیار آن كفار عقیده دارند كه متوسل به جنگ هاي هسته

هاست كه این آتش را روشن كنند یا نكنند ولیكن خبر ندارند كه در تقدیر الهی محكوم 

مرتبه به كفار اجازه قیام و قعود می دهد تا شاید از  به نابودي هستند زیرا خداوند تا دو

كفر و گناه خود دست بردارند ولیكن با دو مرتبه مهلت و اجازه حیات اگر به پناه خدا 

نروند و ایمان به خدا نیاورند محكوم به نابودي هستند. دو عامل بزرگ عاقبت كفار را 

این كه دست از دنیا طلبی و اي شوند یكی هسته وادار می كند كه متوسل به جنگ

ریاست طلبی بردارند و به حق خود قانع شوند همه آن ها بر طبق آیه قرآن طالب صلح و 

صالح و عدالت باشند كه خداوند          می فرماید: یا ایها الناس ادخلوا فی السلم كافه. 

گ و نزاع تان وارد دایره صلح و صفا و سلم و سالمت شوید و از جناي اهل عالم همه

دست بردارید بدیهی است كه كفار دست بردار از توسعه طلبی و تسلط بر ضعفا نیستند 

اي را به محض این كه احساس كردند در مسیر جنگ پیروز خواهند شد جنگ هسته

شروع می كنند و عامل دیگر این كه در این جنگ سوم به دلیل مخالفت با قرآن و 

می شناسند و باز هم اسالم و مسلمانان را سركوب می اسالمی كه همه آن را به حقانیت 



 

 

كنند و به جنگ خود بر علیه حق و عدالت فعالیت می كنند محكوم به نابودي هستند و 

اند و در تقدیر خدا الزم است كه نابود شوند ولیكن این نابودي مشمول غضب خدا واقع شده

درت قاهره خود آن ها را به نابودي به دست خود آن ها واقع می شود نه این كه خداوند با ق

نابودي بكشاند. پس تنها عاملی كه بر كفار حكومت می كند و نمی توانند خود را از دایره 

حاكمیت آن آزاد كنند توسعه طلبی و دنیا طلبی آن هاست كه مال و ثروت دنیا بر آن ها 

م در تحول كشاند و اما طبقه دوحاكمیت دارد و عاقبت آن ها را به این مهلكه بزرگ می

 دوم. 

اي گفته شد كه انسان ها سه نوع تحول دارند تا به كمال مطلق برسند و انسان وارسته

شوند كه آزادي مطلق طبیعی و الهی به دست آورند. تحول اول تحول در مادیت و دنیا 

طلبی بود كه مصداق كامل این تحول ابر قدرت ها و دانشمندان طبیعی و طبیعت شناس 

ین تحول تا آن جا پیش می روند كه با وسایل و اختراعات خود به تمام كره هستند. در ا

زمین احاطه پیدا می كنند. شرق و غرب عالم را به یكدیگر مربوط می كنند و آخرین مرحله 

اي است و با این جنگ زندگی خود را نابود می كنند. تحول دوم تحول طبیعی جنگ هسته

 و عقیده است. تحول در روحانیت و تحول در دین 

دانید كه بسیاري از انسان ها در حاكمیت دین و عقیده خود هستند و این حقیقت را می

دین و عقیده بر آن ها حاكمیت دارد نه دولت ها و ابرقدرت ها ممكن است دین و عقیده آن 

ها با دین كامل الهی سازگار نباشد. یك عقیده خرافی و دین جاهالنه باشد ولیكن مردم به 

پرستی و یا ادیان هل خود در حاكمیت دین خود هستند گرچه دینشان و عقایدشان بتج

ها جاهالنه دین باطل را به جاي باطل دیگر باشد. پیروان ادیان باطل بر دو قسمند، بعضی

ها عالمانه دین باطل را اختیار نموده و آن را وسیله استعمار اند و بعضیدین حق شناخته

د. اهل سنت در مقابل شیعیان به همین دو قسمت تقسیم می شوند، انضعفا قرار داده

اكثریت اهل سنت در شناخت حقانیت اسالم و حقانیت ائمه اطهار علیهم السالم قاصرند. 

ها را آن قدر تعریف نمودند و در اند. در اثر تبلیغات خلفاي باطل و معاویهیعنی گول خورده

اند كه اكثریت مسلمانان اهل سنت خلفاي جابر و هبرابر امام هاي بر حق را تكذیب نمود

 ظالم را بر حق شناختند و امام هاي بر حق را باطل دانستند و آن ها را كنار گذاشتند.

موال امیرالمؤمنین علیهم السالم می فرماید: الدهر انزلنی حتی قالوا معاویه و علی... 

ما اهل بیت را از آن مقام و منصب  یعنی روزگار و تبلیغات جاهالن و خیانت كاران آن قدر

الهی تنزل دادند و ضعیف نمایش دادند كه ما اهل بیت را با دشمنان ما مساوي و یا دشمنان 

السالم را با خلفاء مساوي می چقدر زیاد اهل سنت علی علیه  ما را برتر و باالتر شناختند.



 

 

دانند و یا خلفاء را برتر و باالتر. پس این اكثریت در شناخت مقام ائمه اطهار قاصرند 

یعنی عقلشان ضعیف است. آن ها را به میزانی به حقانیت شناخته كه خلفاء را شناخته 

ر همین حاكمیت دین ضعیف خود كه گول اند و یا خلفاء را برتر دانسته اند. ولیكن د

اند. همان طور كه یك شیعه خورده اند و باطل را به جاي حق شناخته اند باقی مانده

عارف و عالم از خدا و حقیقت           می ترسد معصیبت نمی كند و به امید خدا و بهشت 

به امید  اطاعت می كند. یك مسلمان سنی قاصر هم به امید خدا و به امید بهشت و

شفاعت خلفاي خود نماز می خواند و روزه        می گیرد و از ظلم و تجاوز پرهیز می كند 

و همان طور كه یك شیعه عارف به مقام والیت دین خود را برخود حاكم نموده و در نظام 

دین قرار گرفته است. یك هندوستانی كم عقل هم خود را در حاكمیت گوساله مقدس 

وقتی می خواهد دروغ بگوید از گوساله مقدس می ترسد و یا اگر می  قرار داده است.

خواهد همسایه را اذیت كند از بت خود می ترسد. یك زن و مرد ایرانی از امام زمان خود 

خجالت می كشند و گناه و معصیت را ترك می كنند . یا به خدا و امام زمان خود عقیده 

تاریخ گفته اند: وقتی زلیخا حضرت یوسف  دارند اطاعت خدا می كنند. معروف است در

را به اتاق خلوت برد كه با او رابطه نامشروع برقرار كند یك پرده اي روي بت خود كه در 

اتاق خلوت بود انداخت. یوسف به او گفت: چرا پرده روي بت خود انداختی جواب داد از 

شد. حضرت یوسف گناه خود خجالت می كشم. كاري كردم كه بت من ناظر گناه من نبا

فوري برگشت و فرار كرد گفت: تو از بتی كه بنیایی و دانایی ندارد خجالت می كشی 

چگونه من از خداي خود كه حاضر و ناظر است خجالت نكشم. از اتاق خلوت فرار كرد و 

درها بسته هم به رویش خود بخود باز شد. روي این مالك مشاهده می كنیم كه اكثریت 

اي خود قرار گرفته اند. به یكدیگر ستم نمی كنند یا م دینی و عقیدهاهل عالم در نظا

خیانت و جنایت دیگر مرتكب نمی شوند و یك اقلیتی هم كه صد در صد كافر مطلق 

هستند و عقیده به كسی با چیزي ندارند در نظام حكومتی قرار گرفته اند. اكثریت مردم 

كومت ها و مأموران انتظامی منظم می را دین و عقیده منظم می كند و اقلیت را هم ح

كنند و باز یك اقلیتی كه در رأس قدرت هستند نه دین و عقیده می تواند آن ها را 

منظم كند و مانع تجاوز آن ها شود و نه هم ابر قدرتی می تواند بر آن ها مسلط شود زیرا 

دانند. در خودشان ابر قدرت هستند و به دلیل قدرت و ریاست خود را حاكم مطلق می 

این رابطه می گوییم: تمام جمعیت كره زمین از ابتداي تاریخ تا انتهاي آن كه روز قیام 

 است به سه دسته تقسیم می شوند:  )ع(امام زمان 



 

 

دو اقلیت و یك اكثریت مستضعت. آن دو اقلیت یكی مؤمنین كامل و سالم كه در نظام 

یاء و اولیاء و دوستان درجه یك متصل به علمی و عقلی دین خدا قرار گرفته اند. مانند انب

آن ها و از آن طرف یك اقلیت كافر رؤساي كفر و عناد آن ها كه دانسته و شناخته حقانیت 

حق را رها كرده و كفر و گناه را بر خود حاكمیت داده اند و در این میان یك اكثریت 

ده نفر از این یك  مستضف كه اگر جمعیت را هزار میلیون یك میلیارد به حساب آوریم.

میلیارد رؤساي درجه یك كفرند و ده نفر دیگر از آن ها روساي درجه یك علم و ابمانند 

بقیه مستضعف یا گرفتار ضعف عقل و علمی هستند كه گول خورده اند و باطل رابه جاي 

حق شناخته اند و یا اگر گول نخورده اند براي حفظ جا نشان مجبور شده اند در اطاعت آن 

لیت كفر و گناه باشند. این اكثریت مستضعف روز قیامت مشمول عفو الهی می شوند بعد اق

از رسیدگی به حساب كه فهمیدند گول خورده اند و یا نتوانسته اند با رؤسا مبارزه كنند. 

مشمول عفو الهی می شوند و به زندگی بهشتی كشیده می شوند و آن اقلیت كافر كه 

ظلم و ستم كرده اند و دنیا را پر از ظلم و جور نموده اند به جهنم دانسته و شناخته این همه 

كشیده می شوند و در آتش جهنم مخلدند. خداوند در سوره مریم این اقلیت كافر و ظالم را 

كه رؤساي كفر و گناه هستند محكوم به جهنم می كند می فرماید: ثم لنفزغن من كل شیعه 

اعلم با الذین هم اولی بها صلیاً یعنی در آن دایره الهم اشد علی الرحمن عتیا ثم لنحن 

حساب ما از هر گروهی و از هر دین و مرامی بدترین آن ها را كه سركشی متجاوز بوده اند 

به جهنم می كشانیم و خودمان می دانیم كه چه كسانی از گروه كفر و گناه مستحق اند كه 

ن دو آیه خداوند رؤساي درجه یك در آتش جهنم مخلد باشند مشاهده می كنید كه در ای

كفر و گناه كه مردم را به دایره ظلم و ستم و استثمار كشیده اند محكوم می كند. مفهوم 

مخالفش این است كه آن اكثریت مستضعف از عفو الهی استفاده می كنند و همراه اولیاء 

وییم كه خدا و نیكان عالم به زندگی بهشتی كشیده می شوند. پس در این رابطه می گ

اكثریت اهل عالم خواه عرفا و علماي درجه یك و یا انسان هاي ضعیف گول خورده در 

حاكمیت دین و عقیده خود هستند و یك اقلیتی هم در حاكمیت دولت ها و روي هوي و 

هوس فعالیت می كنند. این اكثریت را به همراه رؤساي خود در تحول دین و عقیده می 

ا و حق دارند و بر طبق عقیده خود یك نظام طبیعی و دینی در شناسیم یعنی عقیده به خد

جامعه خود به وجود آورده اند تا روزي كه دین تقلیدي و تعبدي آن ها تبدیل به دین علمی 

و ایمانی شود و بعد از این تبدیل وارد تحول سوم می شوند كه حركت در نظام علمی و الهی 

 می باشد. 



 

 

ن صد در صد در نظام الهی قرار می گیرد. چنان تحول سوم حالتی است كه انسا

وضعی پیدا می كند كه اسباب و دست خداوند متعال است. همان را می گوید و همان 

حرفی را     می شنود و قبول می كند كه خدا قبول نموده. علم و دانش او هماهنگ با 

ه نمی كند. آن چه علم خداوند متعال است. همان طور كه خدا در دانایی و توانایی اشتبا

می گوید می داند و آن چه عمل می كند صد در صد مطابق حقیقت است. انسانی هم كه 

در تحول سوم قرار گرفته و در مكتب الوهیت درس خوانده و فارغ التحصیل شده مانند 

خداي خود آن چه می داند چنان است كه خدا دانسته و آن چه عمل می كند چنان 

و عمل كرده. خدا چنین افرادي را از نظر حاكمیت و تربیت و است كه خدا پسندیده 

مدیریت عالم و آدم در جاي خود می نشاند. آن ها خلیفه خدا و جانشین او هستند. كار 

عالم و آدم را به آن ها واگذار می كند. ذره اي مخالفت با مقدرات الهی ندارند بلكه صد 

در عین حال آزاد مطلق هستند احتیاج  در صد هماهنگ با خدا می دانند و می توانند.

به دستور و فرمان الهی ندارند. فرامین و دستورات آن ها صد در صد مطابق با فرامین و 

دستورات خداوند متعال است. خداوند كارهاي حكومتی و تربیتی خود را به آن ها 

ن ها را واگذار می كند. هركسی را مستحق اجر و ثواب دانستند چنان است كه خداوند آ

مستحق دانسته است و هر كس را كه مشمول غضب خدا و مستحق كیفر و مجازات 

شناختند چنان است كه خدا آن ها را مستحق مجازات دانسته است. مجهز به علم كامل 

خدا می شوند. عالم غیب و شهود در نظر آن ها شهود مطلق است. یعنی باطن مردم و 

تر نیست. آن معلومات آن ها از خود آن ها مخفی نیت هاي آن ها و طرز تفكر آن ها و

چنان كه ظاهر هر چیزي و هر كسی براي آن ها مكشوف است، باطن هر كس و هر 

چیزي هم برایشان مكشوف است. براي شناخت خوبان به خوبی و بدان به بدي و بد 

ماید: لوكشف می فر )ع(كاري احتیاج به پرونده و شاهد و بینه ندارند. موال امیر المؤمنین 

الغطاء مازددت یقینا... یعنی اگر پرده هاي غیب از جلوي چشم من برداشته شود بر یقین 

من به آن چه غیب است اضافه   نمی شود. به همین مناسبت یكی از القاب آن حضرت 

بطین است و گفته اند: االنزع الطبین. انزع به كسی می گویند كه دو طرف پیشانی اش 

ها بطن را به معناي شكم گرفته و دارد. بطین هم از بطن است بعضیصاف است و مو ن

حضرت را شكم بزرگ تعریف كرده اند یعنی شكم حضرت بزرگ و جلو بوده و انزع را هم 

به معناي ظاهري گرفته اند كه گوشه پیشانی اش فاقد مو بوده است. ولیكن این تعریفی 

د یكی از صفات خداوند متعال بطین است كه دشمنان و جاهالن از آن حضرت نموده ان

است كه در دعاها می خوانیم و می گوییم: الحمدهلل الذي بطن خفیات االمور وامتنع علی 



 

 

قلب البصیر... یعنی خدایی را ستایش می كنم كه باطن دار و باطن شكاف است. یعنی باطن 

د. نظر به این كه هر كسی و هر چیزي را چنان می داند كه ظاهرش را می بیند و    می دان

ائمه اطهار متصف به صفات الهی هستند. متصف به صفت باطن بینی و باطن داري می باشد. 

نه به معناي شكم بزرگ. انزع هم به معناي كسی كه خود را از شهوات دنیایی و مزاجی 

كنده و جدا نموده و دائم به خداي خود متصل است. یك چنین افرادي كه ظاهر و باطن را 

ن می بینند و می دانند گرچه انسان هستند و معجونی از گوشت و خون و مزاج و روح یكسا

و روحانیت هستند. جنسیت خدایی ندارند ولی مانند خدا می دانند و می توانند زیرا تبدیل 

جنیست خلق به خالق و یا تبدیل جنسیت خالق به خلق محال است. هر یك از اجناس 

جنسیت فرشتگان و یا جنسیت انسان یك جنسیت مستقل عالم خواه جنسیت خدایی و یا 

است. قابل تبدیل و تغییر نیست هیچ مخلوقی یا فرشته اي جنسیت خدایی پیدا   نمی كند 

و خداوند متعال هم جنسیت خلقی پیدا نمی كند كه از وجود پاك و منزه خود تنزل كند و 

یت مخلوقی پیدا كند. خواص ذاتی خود را كه علم و قدرت است از دست بدهد و جنس

به شیعیان ایراد می گیرند و آن ها را غاله       می نامند. غاله از  )ع(دشمنان شیعیان علی 

غلو است یعنی شیعیان امامان خود را مثل خدا و جاي خدا می شناسند. می گویند امامان 

شود  ما جنسیت خدایی دارند. آن ها تهمت می زنند. هرگز مخلوق تبدیل به خالق نمی

خالق هم تبدیل به مخلوق نمی گردد . هر كدام در وضعیت وجودي خود ثابت و پایدارند 

ولیكن بین خالق و مخلوق آثار مبادله می شود. خداوند اثر وجودي خود را كه علم و قدرت 

است به انسان تعلیم می دهد و انسان در اثر فرا گیري علم خدا مانند خدا دانا و توانا می 

طور كه ما انسان ها با علم قلیل خود تبدیل به خدا نشده ایم خدا هم تبدیل به  شود. همان

ما انسان ها نشده است. اگر خداوند تمامی علم خود را به ما تعلیم دهد باز هم نه ما 

جنسیت خدایی پیدا می كنیم نه هم خدا جنسیت خلقی پیدا می كند. جنسیت ها پایدار و 

كدیگر نیستند. یك انسان قابل تبدیل به انسان دیگر نمی ثابت است و قابل تبدیل به ی

شود و آن انسان دیگر تبدیل به این انسان نمی شود. اجناس در جنسیت خود مستقلند. 

اجسام تبدیل به روح و ارواح تبدیل به اجسام نمی شوند در جنسیت خود مستقلند، بلكه 

جسم هم اثر خود را به روح می روح اثر خود را به جسم می دهد كه حیات و حركت باشد. 

بخشد كه محدودیت باشد. روح در جنسیت خود مجرد و نامتناهی است. بدن هم در 

جنسیت خود محدود و متناهی است. وقتی كه روح به بدن تعلق می گیرد از مسیر 

محدودیت بدن محدود می شود مانند نور كه تمام فضا را گرفته ولیكن در چهرۀ ماه و 

می شود و نمایش پیدا می كند. پس بندگان خدا كه به جاي شاگردان خدا ستاره محدود 



 

 

هستند و در مكتب الوهیت تحت تعلیم خدا قرار می گیرند با خدا رابطه مستقیم و بدون 

واسطه دارند. خداوند علم خود را به آن ها می آموزد و آن ها علم خدا را از خدا می 

ست. هدف شاگرد از شاگردي این است كه خود را به بین آن ها تبادل علم و قدرت ا

مقام استاد برساند. هدف استاد هم از تعلیم و تربیت این است كه شاگرد را به علم و هنر 

خود مجهز كند و عاقبت او را جاي خود بنشاند. انسان هایی كه در تحول سوم و یا در 

از خدا می پرسند و جواب مكتب الوهیت قرار می گیرند مستقیماً شاگرد خدا هستند. 

می گیرند و خداوند با آن ها حرف می زند و آن ها را تعلیم می دهد. عاقبت چنان به 

علم و قدرت مجهز می شوند كه خدا مدیریت عالم و آدم را به آن ها واگذار می كند و 

آن ها در این مدیریت ذره اي اشتباه نمی كنند. خالف حكمت و حقیقت نمی گویند و 

می كنند. لذا خداوند یك چنین انسان هایی كه مصداق كامل  آن ها در عالم ما و عمل ن

در كره زمین چهارده معصوم هستند. دست آن ها را دست خود دانسته و چشم آن ها را 

چشم خود . همه جا می فرماید: یداهلل، عین اهلل، جنب اهلل. یعنی همان طور كه اعضاي 

رتباط مستقیم دارد و خود به خود حركتی از آن سر    نمی بدن انسان با روح و اراده او ا

زند این انسان هاي كامل هم ارتباط مستقیم با خداي خود دارند. آن جا كه رسول خدا 

دست باالي دست اصحاب خود قرار می دهد و از آن ها بیعت می گیرد خداوند دست  )ص(

 فوق ایدیهم... لذا آن ها آن حضرت را به جاي دست خود می شناسد و می گوید: یداهلل

از نظر علمیت دین كامل خدا را ظاهر ساخته اند. از نظر قدرت هم حكومت خدا را از 

قیام امام زمان به بعد به نمایش می گذارند. این است كه در عین مخلوقیت مانند 

ل بیت خالقند. فرمودند: نزلونا عن الربوببیه ثم قولوا فی شأننا ما تربدون. یعنی شما ما اه

را از خدایی پایین بیاورید. نگویید: خدا هستیم و یا جنسیت خدایی داریم. ما متصف به 

صفات خدا هستیم شما ما را خدا ندانید. بعد هر چه بگویید و تعریف كنید كم گفته اید 

و كم تعریف كرده اید. هرگز فكر شما به قله مقام ما نمی رسد. موال علیه السالم در 

ی فرماید: ینحدر عنی السیل وال یرقی الیّ الطیر... یعنی مانند كوهی خطیه شقشفیه م

هستم كه از قله آن سیل علم و حكمت جاري می شود و هرگز مرغی در پرواز خود به 

این قله مرتفع نمی رسد یعنی فكر انسان ها گرچه نابغه باشند باز هم نمی توانند ما را 

 چنان كه هستیم بشناسند و تعریف كنند. 

تعریفات بعدي این دعا مربوط به وضعیت اجتماعی ائمه اطهار علیهم السالم است از 

ابتداي دعاي ندبه تا این جا در نوع تعریف از ائمه علیهم السالم به وجود آمده. ابتدا 

تعریف تاریخی، حركت تاریخی امت ها و پیغمبران تا افكار بشریت آمادگی پیدا كند 



 

 

از حضرت خاتم بشریت آمادگی پیدا كند براي ظهور امام  براي ظهور حضرت خاتم و بعد

زمان. این تعریف تاریخی و تكاملی افراد بشر است تا در مسیر فكر و تكامل براي ظهور امام 

امام زمان آمادگی پیدا كنند و قسمتی هم از این دعا مربوط به شأنیت چهارده معصوم و 

ول اكرم را تعریف كرد و رابطه او با درجات علمی و تكاملی آن ها بوده كه ابتدا حضرت رس

را كه از نظر علم و قدرت در چه شأن و  )ع(خدا را كه چگونه و چطور بوده و هم چنین موال 

 .)عج (مقامی قرار گرفته و هم چنین تعریف امام زمان 

است كه با این  )ع(و این قسمت آخر دعا هم مربوط به موقعیت علم و قدرت امام زمان 

 ی شود: كلمه شروع م

 فعلی االطایب من اهل بیت محمد و علی صلی اهلل علیهما و آلهما... 

از این جمله به بعد در تعریف مقام و شأنیت ائمه اطهار علیهم السالم و مخصوصاً امام 

بحث می كند. الزم است كه این حقیقت را بدانیم كه این چهارده معصوم از نظر  )عج(زمان 

م و قدرت و مقام و منصب و تدبیر و سیاست و تمامی مسائلی كه تقریب به خدا و از نظر عل

خداوند تبارك و تعالی به آن مجهز است با همدیگر و با خداي خود فرقی ندارند. این 

چهارده معصوم انسان هاي كامل فارغ التحصیل در مكتب تعلیم و تربیت خدا هستند. 

است. شاگردانی كه بسیار تشنه علمند.  رابطه آن ها با خداوند متعال رابطه شاگرد با استاد

حریصند تا علم و قدرت استاد خود را به دست آورند و خود را به مقام استاد خود برسانند و 

از آن طرف استاد آن ها كه خداوند متعال است بسیار حریض است كه این شاگردان مؤدب 

ا كه خودش به آن مجهز تسلیم به خود را به علم و حكمت خود برساند و آن علم و قدرتی ر

است این شاگردان را هم مجهز كند تا عاقبت آن ها را به جاي خود بنشاند و آن ها را 

خلیفه خود گرداند، چنان آن ها را بسازد و تربیت كند كه نماینده خدا در میان خلق خدا 

باشند و خلق خدا را به خداي خود مربوط سازند و بركات وجودي خدا را به خلق خدا 

رساند. روایت در كتاب كافی از امام صادق علیه السالم به ما می رسد كه فرمودند: ان اهلل ب

فوض الینا االمر... یعنی خداوند امر خالیق را و تعلیم و تربیت و اداره كردن آن ها را و 

 حركت دادن آن ها را به سوي دین خدا و زندگی بهشتی به آل محمد واگذار كرده است. 

ر جمالت دعاها و عبادت ها مخصوصاً در جمالت دعاي شعبانیه داریم كه   چقدر زیاد د

می فرماید: بین ما و خداي ما فرقی نیست. تفاوتی وجود ندارد جز این كه او خداست. علم و 

قدرتش بی نهایت و ما بنده او هستیم و ما را به علم و قدرت خود مجهز نموده. یكی از 

لیهم السالم همین است كه الزم است بدانیم مضامین تمامی دالیل كمال مطلق ائمه اطهار ع

دعاهایی كه در قرآن و یا دعاهاي وارده از خودشان مانند صحیفه سجادیه و علویه تمامی 



 

 

این دعاها درباره خودشان مستحاب شده. آن چه در قرآن خدا مردم را هدایت می كند 

تحاب شده. از همه باالتر علم كه از خداي خود چه چیزها بخواهید، دربارۀ آن ها مس

قرآن كه یك علمی نامتناهی خداوند متعال است به آن ها تعلیم شده است. آن ها 

صاحب علم قرآن هستند و علم قرآن هم علم كامل خداوند متعال است. خداوند در علم 

خود چیزي باقی نگذاشته جز این كه هر چه دانسته و می داند در كتاب خود نگاشته 

قرآن صد در صد هماهنگ با علم خداوند متعال است. علم این قرآن كه  است. پس

نمایش گر علم و قدرت خداوند متعال است به ائمه اطهار علیهم السالم تعلیم شده. 

را كتاب ناطق شناخته اند.  )ع(قرآن را كتاب صامت و ساكت خدا نامیده اند. ائمه اطهار 

و یادگار من برابر جن و انس از اولین و آخرین پیغمبر اكرم می فرماید: هر یك از این د

هستند. از آن ها تعبیر به ثقلین یا ثقلین می كنند. یعنی كل بشریت از اولین و آخرین 

در برابر این دو یادگار من مانند كودك كودكستانند گرچه دركودكستان هزاران كودك 

كودكان بهتر و باالتر  بازي می كنند و درس می خوانند ولیكن استاد كودكستان از همه

است. پس آن چه مادر دعاها می خوانیم و از خدا می خوانیم گرچه درباره ما مستجاب 

 نشده ولیكن درباره ائمه اطهار علیهم السالم مستجاب شده است. مخصوصا دعاي سحر. 

دعاي سحر در برابر دعاهاي دیگر و در برابر دعاهاي قرآن مانند خورشید در برابر 

است. شما دعاي سحر را بخوانید و بدانید كه چه چیزي از خدا می خواهید. می  ستارگان

گویید: خدایا آن جالل و عظمتی كه خودت داري به من مرحمت كن. من بنده تو و 

شاگرد تو چنان جالل و عظمتی داشته باشم كه تو داري. اللهم انی اسئلك من بهائك 

ك ببهائك كله. خدایا آن ارزش و عظمتی كه تو بابهاها و كل بهائك بهیً. اللهم انی اسئل

داري می خواهم. چنان بهاء و عظمت داشته باشم كه تو داري و من بنده تو كل بهاء تو و 

ارزش تو را می خواهم و همین طور جمالت دیگر. اللهم انی اسئلك من سلطانك باقدمه 

من چنان سلطنتی را و كل سلطانك قدیم. اللهم انی اسئلك بسلطانك كله. یعنی خدایا 

از تو می خواهم كه تو داري. سلطنت بر تمامی كائنات و موجودات. چنان سلطنتی كه 

تر نباشد. در این دعا می خواهند كه مانند خود خدا باشند. ذره اي از سلطنت خودت كم

التحصیل در مكتب خدا شده این دعا وقتی براي یك انسانی اجابت شود آن انسان فارغ

خداوند متعال شده است. تمامی این دعاها درباره ائمه مستجاب شده و آن ها  شأنو هم

اند. لذا دین خدا كه مكتب علم خداست به وسیله آن ها مجهز به علم و قدرت خدا شده

ختم شده یعنی كامل شده است و سلطنت خدا هم كه سلطنت بر همه كائنات است، به 

السالم وعده ملك آن به ائمه اطهار علیهموسیله آن ها ظاهر می شود. خداوند در قر



 

 

عظیم داده است. در سوره نساء آیه و آتیناهم ملكا عظیماً یعنی ما به آل ابراهیم كه همین 

چهارده معصوم هستند ملك عظیم دادیم. ملك عظیم یعنی سلطنتی كه نامتناهی است و 

د مكان سلطنت آن ها مرز زمانی و مكانی و كمی و كیفی ندارد. مدت سلطنت آن ها تا اب

اهلل و كل موجودات از جن و انس و فرشتگان زمین و آسمان كمیت سلطنت آن ها بر ماسوي

و كیفیت سلطنت آن ها برابر كلیه احتیاجات كوچك و بزرگی است كه بشریت دارد. قدرت 

مردم، ثروت مردم، علم و داشن مردم، فهم و شعور مردم، مال و ثروت مردم، علم و هنر 

م، كوچك یا بزرگ تمام به دست آن ها است و آن ها هستند كه بشریت را از زن و مرد مرد

السالم افتتاح می شود به علم كامل خود می در دوره حكومت خودشان كه با قیام قائم علیه

رسانند و زن و مرد را به كمال مطلق می رسانند. آن ها از جنسیت انسانی خود خارج 

به پوشاك و لباس و خوراك و غذا احتیاج دارند  ند. جسم و جانند،مثل دیگران بشر نشدند،

و در عین حال هچمون شاگردي كه مجهز به علم استاد می شود، آن ها هم مجهز به علم و 

هنر خداي خود هستند. خداوند از خدایی خود تنزل ننموده كه خود را در وضعیت بشري 

ی دهند و در وضعیت انسانی كه زاد و ولد و قرار دهد، آن چنان كه عیسویت خدا را تنزل م

اند كه همسر دارد، قرار می دهند و نه هم آن ها از وضعیت جسمانی و روحانی خود باال رفته

ن چنان كه عیسویت به حضرت عیسی جنسیت در وضعیت و جنسیت خدا قرار بگیرند، آ

و فرزند هر انسانی در اند كه او گرچه در لباس بشر است ولیكن فرزند خداست خدایی داده

جنسیت پدر و مادر خود قرار می گیرد. انسان با این كه انسان است مبتال به جسم و جان 

باشد ولیكن قابلیت دارد علم خدا را از او بگیرد و مجهز به است. محتاج به خوراك و غذا می

می گویند:  قدرت خدا شود. پس كسانی كه شیعیان را در اعتقاد به امام ها غاله می دانند

زنند. شیعیان ائمه اطهار را از جنس بشر می اند تهمت میهاي خود را جاي خدا شناختهاما

دانند ولی مجهز به علم و قدرت خدا و خدا را منزه از شباهت جنسی و وجودي به امام ها 

السالم در وضعیت بشري خود می دانند. خدا در وضعیت خدایی خود و ائمه اطهار علیهم

اي از نظر فكري و علمی و مجهز به عصمت و علم و قدرت خداوند متعال كه ذره ولیكن

آن چنان كه خطا و اشتباه در علم و عملی خطا و اشتباه در وجود آن ها پیدا نمی شود، 

عمل خدا نیست. علم و قدرت خدا ذاتی است كه قابل تضعیف و تقویت و كم و زیاد نیست 

علم خداوند متعال است كه قابل تضعیف و تقویت و كثرت و و علم ائمه اطهار اكتسابی از 

قلت است، ولیكن آن چه را خدا به انسان كامل می دهد و او را به كمال علم و قدرت می 

السالم رساند دیگر از او پس نمی گیرد، پس در این كماالت و مراتب ائمه اطهار علیهم

و با یكدیگر تفاوت ندارند، كلهم نور نماینده خدا و خلیفه او در اداره خلق خدا هستند 



 

 

و  )ص(واحد. امام آخر مانند امام اول و امام اول مانند امام وسط و امام آخر. پیغمبر اكرم 

ولیكن در  )ص(و پیامبر اكرم  )س(مانند آن ها و آن ها مانند حضرت زهرا  )س(حضرت زهرا 

زمان خود پیدا می ارتباط با جامعه بشریت هر كدام شغل مخصوصی مربوط اقتضاي 

كنند. تفاوت شغلی با یكدیگر دارند تفاوت مقامی ندارند. لذا همراه ظهور امام زمان همه 

در حدیث رجعت خود می فرمایند: وقتی قائم ما قیام كند  )ع(آن ها ظاهرند، امام حسین 

من از قبر خارج می شوم، شیعیان خود و شما یاران خود را شفاعت می كنم. حیات من 

و برادرم اما حسن و جدم پیامبر و  )ع(و پدرم امیرالمؤمنین  )عج(م با قیام امام زمان توأ

باشد. خداوند این دوره زندگی دنیا را در اختیار دشمنان آن ها گذاشته تا مادرم می

بشریت را از نظر قبول یا رد حق و باطل امتحان كند و هر كسی خود را چنان كه هست 

ت را كه تا ابد ادامه دارد همه انسان ها بایستی به زندگی بشناسد و اما دوره آخر

برگردند در اختیار ائمه اطهار قرار گیرند، این است معناي ملك عظیم كه خداوند می 

 فرماید: و آتیناهم ملكا عظیماً.

السالم درجات و مقامات علمی و ایمانی خود در این قسمت از دعا ائمه اطهار علیهم

آورند تا ما انسان ها با این جمالت ابتداي این جمله را به زبان می را تعریف می كنند.

را مخاطب خود قرار داده و در خطابات خود آن حضرت را چنان كه هست  )عج(امام زمان 

 بشناسیم و تعریف كنیم. ابتدا می گوییم: 

 الساده المقربین. یابن النجباء االكرمین. یابن 

آوریم. فرزندي پدري آن حضرت را به زبان میهمین طور قسمت به قسمت رابطه 

بن ابی طالب، یا پسر فاطمه زهرا، بلكه می  نمی گوییم: اي پسر پیغمبر، اي پسر علی

یك،  هاي درجههاي درجه یك و كریمگوییم: اي پسر سادات مقرب، اي پسر نجیب

بر تمام  ساده كه جمع آن سادات است به انسانی می گویند كه رابطه سیادت و آقایی

افراد بشر دارد. سیادت هم مانند علم و دانش و یا خدمات دیگر مراتب پیدا می كند. 

سیادت از طریق خدمت و خیر رسانی به جامعه بشریت پیدا می شود. در حدیثی از 

پرسند چه كسی سید است، سیادت و آقایی به چه كسانی می رسد و می )ص(رسول خدا 

د، حضرت در جواب می فرماید: سید القوم خادمهم، چه كسانی سیادت پیدا می كنن

یعنی هر كسی از طریق خدمت به مردم سیادت پیدا می كند. سیادت و آقایی برابر 

خدماتی است كه بین خادم و مخدوم پیدا می شود نه این كه از طریق حسب و نسب 

می  باشد. حضرت نمی فرماید: سید كسی است كه فرزند پیامبر یا امام باشد بلكه

فرماید: سید كسی است كه به مردم خدمت می كند و مردم از فیوضات و بركات وجودي 



 

 

او استفاده می كنند. این بركات و خدمات كه از خادم به مخدوم می رسد، خادم را در مقام 

سیادت قرار می دهد. پدر و مادر، سید فرزندان هستند زیرا به آن ها خدمت كردند و آن ها 

گذاشتند و به آن ها خدمت نمی هاي خود را كنار میاگر بعد از تولد بچه را بزرگ كردند،

كردند، حق پدري هم بر آن ها پیدا نمی كردند. مثال خود پیغمبر اكرم یا ائمه و یا پیغمبران 

اند. آیا به حسب و نسب است یا به دلیل خدمات و دیگر به چه دلیل سید شناخته شده

می رسد. اگر بركات وجودي حضرت خاتم به جامعه بشریت را     بركاتی كه از آن ها به مردم

در نظر بگیریم چه قدر و چه اندازه است، بایستی بگوییم: حیات بشریت و سعادت آن ها و 

خوشبختی آن ها در دنیا و آخرت نتیجه خدمات پیغمبر اسالم است. الزم است مردم دقت 

او نبود و مردم در آینده مانند گذشته پیش از كنند، فكر كنند كه اگر این پیغمبر و تعلیمات 

دادند چه وضعی داشتند. آیا حق حیات داشتند و می پیغمبر به زندگی خود ادامه می

توانستند زندگی خود را حفظ كنند. دنیایی كه در خرافات غرق شده بت ها را یا آتش ها را 

نادان است كه دختران و زنان ها را خداي خود می داند و آن قدر جاهل و و گاوها و گوساله

را كه ركن اساسی بقاء بشریت هستند زنده به گور می كند، چطور یك زندگی توأم با 

خرافات قابل دوام است. اگر پیغمبر اسالم و بركات وجودي او نبود، چه كسی یك چنین 

بخش و یك چنین تمدن عالی انسانی به انسان ها هدیه كند و آن ها را از  دین حیات

ها به دایره حاكمیت خدا و دین خدا در آورد، چطور ممكن بوده اكمیت بت ها و طاغوتح

جامعه بشریت حق حیات داشته باشد و به زندگی خود ادامه دهد اگر بشریت را به كودك 

تشبیه كنیم كه از پدر و مادر محروم شده و بدون سرپرست در گوشه بیابان افتاده، در 

قرار گرفته خواهیم دید این پیغمبر بزرگوار با بركات وجودي  محاصره گزندگان و درندگان

سرپرست از چنگ درندگان و گزندگان نجات داده و در دایره والیت خود خود آن كودك بی

آن ها را به تمدن الهی، انسانی نایل كرده است، پدري را به این كیفیت در نظر بیاورید و 

ت رها شده می توانید قدر تعلیمات و خدمات فرزندي را هم به آن كیفیت كه بدون سرپرس

این پیغمبر و امام هاي بعد از او را بدانید و بشناسید كه چه حق بزرگی بر جامعه بشریت 

دارند. درست حضرت رسول بشریت را از یك جهنم سوزان نجات داده. در یك وضعیت 

یت را از هالكت انسانی و بهشتی قرار داده، پس آن حضرت یه این دلیل سید است كه بشر

نجات داده و آن ها را به سعادت دنیا و آخرت رسانیده است، پس او بزرگ ترین خادم است، 

خدماتی او و  هیچ خدمتی با خدمت او برابري نمی كند و كسانی كه در وضعیت فكري او،

كرم ، امام هاي معصوم هستند، یعنی همان نشان و مدالی كه پیغمبر ااندمقامی او قرار گرفته

شائبه خود از خدا گرفته و سید مطلق شناخته شده است، ائمه اطهار در اثر خدمات بی )ص(



 

 

اند و بشریت به هم در همان وضعیت بركات وجودي خود را در اختیار بشریت گذاشته

دلیل توسل به آن ها و به دلیل استفاده از مكتب آن ها حق حیات پیدا كرده است، پس 

اي پسر پیغمبر، می گوییم: اي پسر سید، یعنی امام زمان سیادت در این جا نمی گوییم 

بخش آن حضرت را به ارث می برد و سیادت آن بزرگوار علم او و دین او و خدمات حیات 

باشد كه به دلیل این علم و خدمت مقرب درگاه خدا شد و بندگان خدا را از مهالك او می

پس امام زمان فرزند سیادت پیغمبر و فرزند دنیا و آخرت نجات داده و نجات خواهد داد. 

قرب و مقام آن پیغمبر به خداوند متعال است. كسی كه علم و قدرت پیغمر را به ارث می 

برد با كسی كه مال و ثروت پیغمبر را به ارث می برد. خیلی فرق دارد. هر فرزندي مال و 

پیغمبر را و علم و دانش ثروت پدر خود را به ارث می برد ولی فرزندي كه مقام و منصب 

پیغمبر را دین و والیت پیغمبر را به ارث می برند با دیگران فرق دارند. ذكریاي پیغمبر 

كه در سن نود سالگی یا صد سالگی قرار گرفته صاحب فرندي نشده است. از خدا  )ص(

ام، فرزندي ام. مشرف به زندگی آخرت شدهتقاضا می كند كه اي خدا من پیرمرد شده

ندارم كه از دودمان یعقوب و از ابراهیم و موسی و عیسی ارث ببرد، می گوید: هب لی 

عقوب، نمی گوید به من فرزندي بده، می گوید: من لدنك ولیاً یرثنی و یرث من آل ی

فرزندي بده كه ولی باشد، والیت الهی و خدایی داشته باشد. فرزندي باشد كه از ابراهیم 

و اسحاق و یعقوب و پیغمبران دیگر ارث ببرد. منظور از این اسم یا ارث اگر مال دنیا 

ها هزار یا دو هزار سال پیش  باشد كه ذكریا مال ابراهیم و موسی را به ارث نمی برد، آن

اند. چطور یحیی از پدري شان مال آن ها را به ارث بردهاند و فرزنداناز این از دنیا رفته

كه دو هزار سال پیش از دنیا رفته ارث می برد، یعنی دین انبیاء را، علم انبیاء را، خدمات 

اشد. در این جمالت هم ما انبیاء را به ارث ببرد و مانند آن ها والیت بر مردم داشته ب

ها نعمت هایی را از آباء و اجداد شیعیان امام زمان را مخاطب قرار می دهیم كه چه ثروت

خود به ارث برده است. در این جمله می گوییم: سیادت پیغمبر و قرب و مقام پیغمبر را 

ند او مقرب اند. مانند او سید بشر است. رحمت عالمیان است و مانبه خداوند به ارث برده

درگاه خداست. به همین كیفیت جمالت دیگر تا انتها رابطه روانی امام را با پیغمبر اسالم 

و پیغمبران دیگر بشناسیم. در زیارت وارث می گوییم: اي وارث آدم، اي وارث نوح و 

، این ها چه وراثتی است كه )ص(ابراهیم، اي وارث موسی و عیسی، اي وارث حضرت خاتم 

راثت را دارند و وارث همه پیغمبران هستند. وارث دین آن ها و خدمات آن ها. ائمه آن و

وارث بركات وجودي آن ها، وارث علم و دانش آن ها و وارث مقام آن ها هستند. به 



 

 

السالم همین كیفیت در این جمالت دقت و مطالعه می كنیم تا مقام و منصب امام زمان علیه

 انیم و بشناسیم. چنان كه شایسته است بد را آن

هایی را از دست در قسمت ابتدایی این فراز بشریت را متوجه می كند كه چه سرمایه

اند، در این جمالت         السالم محروم شدهاند كه از والیت و حكومت ائمه اطهار علیهمداده

و  می خوانیم كسانی كه بر محرومیت خود گریه می كنند مناسب است با این دلیل بگریند

اند، هیچ مصیبتی در عالم چنان آه و ناله كنند كه یك چنین پدرانی را از دست داده

مصیبتی نیست كه زن و مرد در آن مصیبت بگریند. مصیبت هایی كه از فقدان سرمایه 

دنیایی مانند مال و ثروت و یا فقدان آبرو و عزت و یا فقدان پدر و مادر پیدا می شود، چنان 

یست كه انسان ها بنشیند و در این مصیبت ها گریه كنند. مصیبت مصیبت هاي مهمی ن

السالم مصیبتی است كه تا ابد انسان محرومیت از حكومت و تربیت خدا و ائمه اطهار علیهم

السالم از ها گرفتار آن هستند، زیرا با محرومیت از مكتب تربیت خدا و ائمه اطهار علیهم

اند. الزم است بدانیم عذاب ابدي و دائمی مبتال گردیدهاند و عالوه به همه چیز محروم شده

نهایت عذاب و كه ضمن محرومیت از مكتب تربیت خدا و ائمه ما انسان ها به سه بی

ایم. محرومیت اول از علم خدا و تربیت خدا و تربیت او و تربیت ائمه محرومیت مبتال شده

ها در دنیا و تمامی نعمت ها و ثروتالسالم زیرا علم و دانش و تربیت كلید اطهار علیهم

آخرت است كه به انسان ها می رسد، اگر چنان كه خدا و ائمه می دانند انسان ها دانایی 

می شود و آن  )ع(پیدا كنند، ثروت و قدرت آن ها برابر ثروت و قدرت خدا و ائمه اطهار 

انی كه از مكتب اند كسنهایت محرومیت پیدا كردهثروت و قدرت نامتناهی است، پس بی

ها و جنایت كاران اند و گرفتار بت ها و طاغوتالسالم محروم شدهخدا و ائمه اطهار علیه

نهایت عذاب انسان هایی كه از مكتب خدا و ائمه اطهار محرومند، به اند و اما بیبشري شده

مرگ و عذاب ابدي دنیا و آخرت مبتال می شوند، این همه عذاب ها و مصیبت ها در دنیا و 

ها همه و همه نتایج محرومیت از حكومت و مرض ها و جنگ و قتل و كشتارها و نا امنی

السالم است. آن ها به علم و قدرت و رأفت و محبت خود مكتب خداوند و ائمه اطهار علیهم

و به دلیل این كه رحت واسعه خدا هستند خود به خود بهشتند. بهشت موعود یعنی امام ها 

امام ها. وقتی آن ها در مسند قدرت و حكومت بنشینند و انسان  ها و حكومت و تربیت امام

ها چشم باز كنند و ببینند كه سرپرست آن ها و حاكم بر آن ها، معلم و مربی آن ها ائمه 

الزم است بدانند كه دایره والیت آن ها همان بهشت موعود  السالم هستند،اطهار علیهم

فیت نیست كه باغ و بوستانی در اختیار انسان بگذارند، در آن است، بهشت موعود به این كی

جا بخورند و بچرند و بخوابند. چنین بهشتی كه برخورداري كامل از خوردن و چریدن باشد، 



 

 

در همین زندگی دنیا موجود است. انسان هاي قدرتمند و ثروتمندي هستد كه باغ و 

ت. پس بهشت به معناي خوردن و بوستانی دارند و فقط كارشان خوردن و خوابیدن اس

چریدن در همین زندگی دنیا حاصل است، در بهشت موعود انسان ها مجهز به علم و 

قدرت الهی می شوند، چنان وضعی پیدا می كنند كه هر چه بخواهند و بطلبند در 

مجهز به اراده كن فیكونی خدا می شوند، چنانند كه هرچه  اختیارشان قرار می گیرد،

اي وجود خواستن همان و شدن همان است. بین اراده و مراد آن ها فاصلهبخواهند 

ندارد. اگر در بیابان خشك و كویري پیاده شوند و آرزویی در آن ها پیدا شود كه اي 

كاش این بیابان لخت و عور بهشت برین بود به محض چنین خواهشی كویر خشك و عور 

دي كه انسان مانند خداي خود آن چه تبدیل به باغ بهشت می شود. این تجهیزات وجو

بخواهد بشود چنان كه خدا آن چه می خواهد می شود و یا چنان كه خدا می داند بداند، 

اي است كه در آن چنان كه خدا همه چیز را می داند این دانایی و توانایی عجیب سرمایه

در این شعاع والیت و تربیت ائمه اطهار براي انسان حاصل می شود پس كسانی كه 

نهایت محرومیت از نعمت هاي خدا پیدا اند بیمكتب و از این تربیت محروم شده

نهایت سوم عذاب هایی است كه در اثر جهل و نادانی در این زندگی اند و اما آن بیكرده

ها و آتش هایی كه دنیا براي خود تولید می كند. عذاب مرض ها و قتل كشتارها و نا امنی

سوزانند، این همه كدیگر تولید می كنند و به آن آتش ها یكدیگر را میبراي سوزانیدن ی

آورند، تمامی این عذاب ها كه در دنیا براي یكدیگر قتل و جنگ و كشتار به وجود می

اند. با همین ها و مرض ها و سوخت و سوزها از دنیا رفتهاند و با این درد و رنجتولید كرده

د یك عذاب ابدي و دائمی. پس كسانی كه به این سه عذاب ها در آخرت زنده می شون

اند، محرومیت از علم و حكمت و تربیت، محرومیت از نهایت محرومیت مبتال شدهبی

ها و هاي دنیا و آخرت و سوم ابتالء به بی نهایت عذاب ها و رنجتمامی نعمت ها و ثروت

اند شایسته ا مبتال شدهها و  آتش ها. كسانی كه به این بی نهایت هزخم ها و جراحت

است كه بر این مصیبت هاي بزرگ گریه كنند، در این رابطه می فرماید: پس براي اهل 

عالم الزم است در فقدان این پاكان عالم خلقت بگریند و ندبه كنند و حقیقتاً شایسته 

گریه و ندبه هستند، براي محرومیت از چنین نعمت هایی اشك بریزند و داد بزنند، ضجه 

و ناله كنند، این طرف و آن طرف بگردند و بدوند و بگویند: این الحسن این الحسین، این 

اند تمامی ثروت ابناء الحسین صالح بعد صالح، زیرا وقتی چنین افرادي را از دست داده

السالم به اند، ائمه اطهار علیهمها و نعمت هاي موجود و متعدد خود را هم از دست داده

د رابطه تنگاتنگی با خداوند متعال دارند كه هرچه خدا می خواهد آن ها علم و دانش خو



 

 

می خواهند و هرچه خدا   می داند آن ها هم می دانند و آن چه خداوند می تواند آن ها هم 

می توانند. با یك چنین موقعیتی كلید درهاي بسته ثروت و نعمت در دنیا و آخرت هستند، 

در مهربان كه بهترین جوان خود را از دست داده ناله و پس شایسته است كه مانند یك ما

 فریاد سر دهند، این طرف و آن طرف بگریند و داد بزنند.

كنندگان لغات مختلفی به كار رفته  در این رابطه براي نشان دادن حاالت مختلف گریه

ن است كه این لغات یك معناي مشترك دارند و در یك جهاتی با یكدیگر متفاوتند. اولی

زدگان پیدا می شود، حالت گریه و بكاء است. كلمه بكاء هم به دو  حالتی كه براي مصیبت

كیفیت استعمال می شود. بكاء بدون مد كه می گوییم: بكی یبكی، بكاء با مد كه بعد از الف 

صدا، بكا بدون مد همزه دارد، بدون مد بدون همزه است و با همزه مد دارد. بكا گریه بی

وقتی شدت پیدا می كند، ندبه می شود.  ه با صدا بكاء با مد است و این گریهاست و گری

اي است كه از فقدان مندوب براي انسان حاصل می ندبه آن حالت حسرت و غم و غصه

شود. زندگی ما انسان ها یك وضع ابتدایی دارد و یك وضع متوسط و یك وضع نهایی. 

واجبات زندگی و اصول حیات و ادامه حیات  وضعیت ابتدایی زندگی همین است كه خداوند

اي در اختیار داشته باشیم. براي را در اختیار ما قرار       می دهد. براي تغذیه، غذا و میوه

رفع تشنگی آب و شربتی و همچنین هوا و فضایی براي تنفس و این كه دشمنان ما مهار 

گی ما خاتمه دهند. این مسائل شده باشند. آزاد مطلق نباشند كه بر ما بتازند و به زند

واجبات اولیه زندگی است كه بدون آن ها زندگی مختل می گردد و یا این كه زندگی 

میرد. انسان ها در حاالت احتضار چنان هستند كه از همین اصول اولیه زندگی آب و هوا می

چیزي  میرند. و زندگی متوسط این است كه به هرو غذا نمی توانند استفاده كنند و می

احساس نیاز كنید كه فكر كنید ثروت بیشتر، خوراك و لباس بهتر و بیشتر و یا امنیت بهتر 

تري نیاز دارید در اختیارتان باشد ولیكن هیچیك مطلق و بدون قید نیست. خواهی و عالی

نخواهی براي توسعه بهتر و بیشتر زندگی بایستی قدري زحمت بكشید. چنان نیست كه آن 

 وري برایت آماده شود.چه بخواهی ف

شاید نمونه آن زندگی پادشاهان مقتدري باشد كه هرچه الزم دارند می توانند تهیه 

كنند ولیكن به طور كامل مجهز نیستند. ولیكن زندگی نهایی آن تجهیزات ارادي انسان 

است كه هرچه می خواهد بدون زحمت براي او فراهم است. شما دو نفر قدرتمند را مقابل 

ر قرار دهید و آن ها را با یكدیگر مقایسه كنید. یكی موسی پیغمبر مأمور خدا كه با یكدیگ

عصاي بیابانی و چوبانی خود به جنگ ابرقدرت زمان رفته است، آن ابرقدرت كه فرعون 

زمان باشد از نظر تجهیزات جنگی و سلطنتی بسیار مجهز و مقتدر، آن همه لشكر در 



 

 

ز زن و مرد به بردگی كشیده است ولیكن حضرت موسی اختیار دارد. تمامی ضعفا را ا

یك عصاي چوپانی كه كلید رمز و قدرت خداست در اختیار دارد، هر وقت بخواهد می 

تواند ابرقدرت زمان را با یك فرمانی مستأصل كند، به فرعون می گوید: امت من را كه 

ملكت تو بریزم كه امان بنی اسراییل هستند آزاد كن و االّ آن قدر قورباغه یا شپش به م

از تو بگیرند و اجازه ندهند از شربت آبی و یا لقمه غذایی استفاده كنی و فردا چنان می 

شود كه موسی گفته است ابرقدرت زمان در برابر شپش مستأصل می شود، به زانو در 

هاي دریایی غرق می آید و عاقبت هم با یك فرمان فرعون و لشكریانش را در كانالمی

د. پس می توانیم زندگی فرعون را نسبت به زندگی سایر مردم در وضع متوسط كن

بشناسیم كه از زندگی انسان هاي زمان بهتر و باالتر است و از زندگی پیغمبران زمان 

تر ولیكن قدرت و تجهیزات موسی را زندگی نهایی بشناسیم كه هرچه می خواهد پایین

گذاري و كار و فعالیت دارد احتیاج به سرمایه فوري می شود و براي تجهیزاتی كه الزم

ندارد. درجات مختلف و متفاوتی كه از آن زندگی ابتدایی تا زندگی نهایی قابل تصور 

است مستحبات زندگی می شناسیم كه از این زندگی مستحبات تعبیر به ندبه و 

را در اختیار  مندوبات    می شود. انسان ها با داشتن مال و ثروت متعارف واجبات زندگی

دارند ولیكن مسحبات زندگی كه مایه رفاه و آسایش فكري و اعتقادي آن ها می شود و 

امنیت فكري و روانی پیدا می كنند در اختیار ندارند. واجبات و مستحبات زندگی مانند 

همین واجبات و مستحبات دینی است. واجبات دینی آن واجبات و محرماتی است كه 

شكیل می دهد و شما را به عنوان یك مسلمان به نمایش می گذارد، چهره اسالمی را ت

روزي و روزه ماه رمضان و حج خانه خدا به این كه الاقل به كسی اذیت و مانند نماز شبانه

آزاري نرسانی و از محرمات غذایی یا زندگی اجتناب كنی. هر كس با این واجبات و ترك 

می شود، خواه یك انسان بیابانی باشد كه  محرمات تظاهر می كند یك مسلمان شناخته

فاقد معلومات است و یا یك دانشمند شهري و مملكتی. ولیكن مستحبات دینی در برابر 

ها و رفتارهاي واجبات خیلی زیاد است. نمازهاي مستحبی خیلی زیاد، دعاها، زیارت نامه

ه واجبات و محرمات تر با مردم، عیادت مریض، تشییع جنازه. خواهیم دید كبهتر و عالی

اصلی یك صفحه كتاب در برابر مستحبات و مكروهات است. مستحبات و مكروهات 

درس دانشگاه دین است كه انسان را ارتقاء می دهد، او را به تكامل علمی و ایمانی می 

رساند، ولیكن واجبات و محرمات ابتدایی تابلو این دانشگاه است كه به انسان اجازه 

شدن به دانشگاه می دهد، در برابر این واجبات و مستحبات علمی و خواندن و وارد 

عملی واجبات و مستحبات زندگی هم نمایش پیدا می كند. انسان ها در این زندگی دنیا 



 

 

تا اندازه اي مجهز به واجبات زندگی هستند، از غذا و خوارك و لباس و امنیت به میزانی كه 

بخش و عواملی كه خوف و خطر را  كن عوامل آسایشدوام پیدا كند و گرفتار مرگ نشود ولی

از انسان دور می كند براي همیشه امنیت فكري و روانی به انسان می دهد وجود ندارد. 

چقدر انسان ها از نظر فكري ناراحتند، در اضطرابند كه می بینند هرچه دارند در معرض 

 تهدید و تقلیل است.

یا یك سال ذخایر زندگی در اختیار دارند براي در عین حال كه تا یك ماه و دو ماه و 

هاي دیگر در اضطرابند، پس واجبات زندگی هم در برابر مستحبات سال دیگر و سال

بخش مانند همان واجبات دینی در برابر مستحبات دینی است، یعنی اعداد  آسایش

اي از واجبات ندازهنهایت. ما انسان ها در فقدان حكومت خدا و ائمه تا ا كوچكی در برابر بی

اي كه از تشنگی و گرسنگی نمیریم و بتوانم ادامه حیات بدهیم زندگی برخورداریم، تا اندازه

نهایت ارقام دیگر خداوند براي ما آفریده كه اگر آن ارقام در اختیار ما باشد، ولیكن تا بی

می این ارقام در نهایت می شود. تماارقام رنج و زحمت ما به صفر می رسد و موفقیت ما بی

شعاع حكومت خدا و ائمه براي ما دایر می شود. گریه و ناله ابتداي ما مانند گریه روز عاشورا 

اند و ما از مصائب آن ها هایی است كه در مصیبت ائمه پیدا می شود. امام ما را كشتهو گریه

در فراق ائمه  متأثر می شویم و اما ندبه ما آن حالتی است كه مشاهده می كنیم زندگی ما

اطهار نزدیك به صفر است و از آن بی نهایت ها محروم هستیم. كسانی كه یك چنین 

السالم احساس می كنند و می دانند كه محرومیتی در فقدان حكومت ائمه اطهار علیهم

 بخش محرومبخش و رفاه نزدیك به بی نهایت از ارقام علم و حكمت و عوامل آسایش 

ها در آن ها پیدا می شود را ندبه می نامند. لذا این دعا ه از این محرومیتاند، حاالتی كشده

ها و نهایت ثروتاند كه ما شیعیان در فراق ائمه اطهار از این بیرا از این جهت ندبه نامیده

اي واجبات زندگی كه بتوانیم ادامه حیات بدهیم در ایم. فقط تا اندازهنعمت ها محروم شده

، پس ما شاید در فراق امام زمان گریه كنیم و شاید همین گریه را هم اختیار ما هست

نداشته باشیم. اگر شبی و یا چند شبی بچه ما گم شود و یا شوهر یا زن ما از اختیار ما خارج 

السالم به این شود حالت بكاء و گریه در ما پیدا می شود ولیكن در فراق امام زمان علیه 

داریم چه برسد كه احساس كنیم از چه ارقام بزرگی از ثروت و نعمت اندازه هم گریه و ناله ن

ایم. پس در واقع كلمه ندبه براي كسانی قابل ظهور است كه احساس می كنند محروم شده

زندگی آن ها مانند زندگی انسانی است در بیابان و جنگل. شربت آبی و لقمه غذایی در 

 گان و حیوانات موذي و مضر قرار گرفته است.اختیار دارد ولیكن در محاصره آن همه دوند

 معناي ندبه:



 

 

ندبه انسان در آن ساعت و حالتی پیدا می شود كه تمام هستی و زندگی و موجودیت 

نهایت امكانات و وسایل دیگر خود را خواه ریاست باشد یا محبوبیت میان مردم و یا بی

ها تبدیل به ت ها و محبوبیتها و قدردر اختیار داشته یك سره تمامی این سرمایه

عوامل ضرر و خطر و مصیبت می گردد. یك انسان بهشتی را در نظر بگیرید چنان 

نهایت وضعی دارد كه از محبوبیت كامل در نزد خدا و همه موجودات برخوردار است. بی

موفقیت و قدرت و ثروت در اختیار دارد. چنان وضعی كه هرچه می خواهد مانند كودكی 

بوسد، پستان مهر و محبت را كه مجهز به دو دامن مادر در حالی كه او را می است در

نعمت است یعنی تغذیه بدن و روحی در دهانش می گذارد، از شیره جانش به او غذا می 

اش به او نشاط روحی و آرامش فكري می دهد. انسان در دهد و از مهر و محبت و عاطفه

امن خداي مهربان پرورش پیدا می كند، رابطه خلقت خود مانند كودكی است كه در د

انسان با خداي خود مانند رابطه كودك یك سلطان و ملكه در ارتباط با سلطان و ملكه 

است. گرچه كودك است و از شیر ملكه تغذیه می شود، ولیكن در تقدیر مالك همه 

خدا و نهایت و آن سلطان ذات مقدس نهایت و قدرت بیكائنات است. مالك ثروت بی

اولیاء خدا هستند كه ما انسان ها به منزله كودكان آن ها هستیم كه در انتها مالك تاج و 

تخت آن ها خواهیم بود. به ناگاه یك چنین سرمایه بزرگی از دست انسان می رود و همه 

اند تبدیل به بوسیدهاند و دست و پاي او را میموجودات كائنات كه در خدمت او بوده

وت و بال و مصیبت می شود. آن ثروت نامتناهی تبدیل می شود به عذاب و زحمت و عدا

اي از ندبه را در حاالت حضرت صدیقه طاهره فاطمه ذلت نامتناهی. شاید بتوانیم نمونه

پیدا كنیم. آن حضرت قریب سه ماه كه به فراق پدر بزرگوار مبتال شد، آن قدر  )س(زهرا 

اند: كننده درجه یك تاریخ بشر شناخته شد. گفتهه گریه و ناله و ندبه می كرد كه گری

اند، یكی حضرت آدم در فراق بهشت و كنندگان برتر عالم بشریت پنج نفر بودهگریه

دیگر حضرت ایوب در فراق زندگی كامل و گرفتار مصیبت كامل و دیگر حضرت یعقوب 

اهلل زهرا سالم باشد و دیگر حضرتدر فراق یگانه فرزندش كه وارث مقام نبوت او می

علیها در فراق پدر بزرگوارش. الزم است بدانیم این چهار نفر یا پنج نفر به ضمیمه 

كنندگان مشهور عالم و یا به تعبیر دیگر قهرمان گریه السالم از گریه حضرت سجاد علیه

كنندگان جهان بشریت هیچ كس با آن  اند كه از صاحبان مصیبت و گریهشده شناخته

ري نمی كند، گریه آدم ظرف مدت دویست سال تا روزي كه حالت توبه براي او ها براب

حاصل می شود، در فراق بهشت است، وضعیت آدم و حوا در زندگی بهشتی معلوم است، 

در آن جا تمامی امكانات در اختیار آن ها است به عالوه مهر و محبت مربیان او در 



 

 

الجنه فكال منها رغدا  : اُسكن انت و زوجكزندگی بهشتی چنان هستند كه خدا می فرماید

حیث شئتماً. اي آدم و حوا این زندگی بهشتی در اختیار شما هرچه می خواهید از خوردن و 

آشامیدن، بهره بردن و راحت بودن همه امكانات در اختیار شما تا جایی كه اگر بخواهید 

گیرد و منت شما را قبول  اي از درخت بچینید شاخه درخت در اختیار شما قرار میمیوه

اي بخواهید استفاده كنید آن مرغ چینید. یا اگر از گوشت مرغ و برهاش را میدارد كه میوه

نشیند و منت شما را قبول دارد كه از گوشت تن او و بره تمیز و لطیف در دامن شما می

ید بدون این نهایت لذت می برد كه گوشت تن او را می كناستفاده می كنید. آن حیوان بی

نهایت لذت می برید كه از چنان نعمت هایی برخوردا كه آن را ذبح كنید و شما نیز بی 

هستید. آدم و حوا در زندگی بهشتی به صورت یك شاه و ملكه مقتدري بودند كه تمامی 

موجودات بهشتی از جمادات و نباتات و درخت ها و حیوانات و فرشتگان در خدمت او 

كه ما با نیروي برقی كه در اختیار داریم هر چراغی را كه بخواهیم روشن  بودند. همان طور

اندازیم، آدم و حوا هم در زندگی بهشتی چنان می كنیم و یا هر كارخآن هاي را به كار می

گرفت ولیكن خواستند فوري در اختیار آن ها قرار میوضعی داشتند كه هر چه می

شكوه را رعایت كنند و تسلیم خدا و اولیاء خدا  نتوانستند شرایط ان زندگی مجلل و با

باشند. در نتیجه از آن زندگی مجلل و با شكوه محروم شدند، به ناگاه در بیابان دنیا قرار 

گرفتند، جاي آن انسان هاي بهشتی خرس و خوك دنیایی و گرگ و پلنگ صحرایی و جاي 

هاي هاي جنگل و میوه هاي لطیف و خوشمزه، درختآن درخت هاي زیباي بهشت و میوه

شور و تلخ و گلوگیر و جاي سایه درخت هاي بهشتی، بیابان هاي گرم تفتیده كویر دنیایی و 

جاي ارتباط با همسر زیباي خود كه به صورت حور بهشتی براي او جلوه می كرد و یا آدم به 

فراق صورت غلمان بهشتی، مانند دُر و مروارید درخشان براي همسرش جلوه می كرد به 

یكدیگر مبتال شدند. فقط مصیبت آن ها بعد از هبوط از زندگی بهشتی، محرومیت از نعمت 

ها و لطف و محبت اولیاء خدا بود، نه این كه تمامی نعمت ها و لذت ها براي آن ها تبدیل به 

 مصیبت و عذاب شده باشد. 

یگر. محرومیت از نعمت هاي خدا یك حساب است و معذب به ضد نعمت ها حساب د

ولیكن در عین حال ظرف مدت دویست سال در فراق زندگی بهشتی و در فراق همسرش و 

اي از یا مربیان بهشتی گریه كرد تا روزي كه حالت توبه براي او دست داد و توانست تا اندازه

برهوت زندگی نجات پیدا كند و در یك زندگی ابتدایی مجهز به وسایل زندگی دنیایی شود 

اي دا كند كه خداوند او را به زندگی بهشتی برمی گرداند. می توانیم تا اندازهو اطمینان پی

گریه آدم را ندبه او بشناسیم كه به ناگاه به فراق زندگی بهشتی مبتال می شود و در كویر و 



 

 

برهوت زندگی دنیایی قرار می گیرد. جاي حشر با مربیان مهربان بهشتی به خرس و 

اي را ندبه می نامند. همین طور مبتال می شود. چنین گریهخوك و گرگ و پلنگ دنیایی 

یك انسان ثروتمند و قدرتمند مجهز به تمامی وسایل و امكانات زندگی  )ص(ایوب پیغمبر 

كه آدم هاي مجاور او دائم زن و مرد دست به سینه آمادگی دارند براي لقمه نان و غذایی 

دگی می كند سلطان ثروت و قدرت در اطاعت او و همسر او باشند، در شهري كه زن

است. از احترام كامل مردم برخوردار است ولیكن در عین حال ایمان به خدا دارد، 

شكرگزار خداوند متعال است كه یك چنین عزت و ثروتی در اختیار دارد ولیكن در برابر 

 احترامات و خدماتی كه مردم نسبت به او داشتند، شاید آن احترامات و خدمات و دست

ها كه به صورت تملق و چاپلوسی و ریاكاري براي استفاده از ثروت ایوب پیغمبر بوسی

بوسند و در اي كه دائم دست تو را میبود، خداوند خواست به او بفهماند كه این عده

برابر تو دست به سینه می گذارند و تعظیم می كنند، طالب مال و ثروت تو هستند. براي 

ه تو احترام می گذارند، دوست واقعی و حقیقی تو نیستند، بلكه لقمه غذایی این طور ب

متملق و چاپلوسند. خدا براي این كه آن مریدها و دوستان قالبی او را از اطراف او 

و چاپلوسی چنان كه در دنیا طمع به ثروت ایوب  پراكنده كند تا مبادا به دلیل این تملق

آن ها را به زندگی بهشتی برساند و شفاعت  دارند، در آخرت هم انتظار داشته باشند كه

كند خداوند آزمایشی به وجود آورد كه ایوب پیغمبر بفهمد و بداند كه دوستان واقعی و 

حقیقی او غیر از متملقین و چاپلوسان اطراف او هستند. چنین مقدر كرد كه ثروت و 

كسانی كه براي استفاده از قدرت ایوب را از او بگیرد و او را به فقر و ناداري مبتال كند تا 

ثروت او وابسته به او شدند و به او احترام كردند از اطراف او پراكنده شوند و ایوب بداند 

كه آن ها دوستان واقعی او نبودند، بلكه دوستان سفره او و طعمه و لقمه او بودند كه 

ند اطراف او جمع شدند. طبق تقدیر خداوند متعال آن ثروت و قدرت مادي ظرف چ

روزي از او گرفته شد و به فقر و ناداري و عالوه كسالت و مرض بدنی مبتال شد، 

هاي دیگرش به همین كیفیت نابود شد، چنان فقر و فرزندانش از دنیا رفتند، ثروت

مصیبتی كه همسر او كه ملكه آن شهر و یا روستا بود مبتال به كارگري و كلفتی این خانه 

ان و غذایی براي خود و شوهرش تهیه كند، مصیبت ها و آن خانه گردید تا لقمه ن

همچنان متراكم شد. كسالت بدنی و فقر و ناداري و محرومیت از خدمت به همسر خود 

اند وقتی همسر او در خانه یكی از بلكه احتیاج به خدمت همسر تا جایی كه گفته

ی تهی كند، آن ثروتمندان كار می كرد تا از مزد كار و كلفتی خود لقمه نان و غذای

ثروتمند كه قدري عاشق موي و روي او شده بود به او گفت: از این موهاي زیبایی كه 



 

 

داري قدري به همسر من بده تا با موهاي خود پیوند كند. در واقع متعرض ناموس ایوب 

پیغمبر شد. وقتی این خبر به ایوب رسید، آن چنان ناراحت شد كه در دعاي خودش این 

ان جاري كرد: رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. یعنی پروردگارا جمله را بر زب

حیا مردم طمع به موي و روي ناموس من پیدا كنند و مصیبت من به جایی رسید كه این بی

دیگر تحمل و طاقت ندارم، خودت بر من رحم كن و فرج مرا برسان. وضعیتی پیدا كرد كه 

جاي تعریف و محبت او را مالمت می كردند و كارگران و تمام مردم از او فاصله گرفتند، به 

هاي او وضعی پیدا كردند كه ارباب همسر او باشند و در مقابل كار و كلفتی كنیز و كلفت

اند كه در واقع همسر ایوب لقمه نانی در اختیار او بگذارند، این گریه را هم ندبه نامیده

بت به او تبدیل به نقمت و ذلت و خواري ها و محبت هاي مردم نستمامی نعمت ها و عزت

شد، مردم از او برگشتند، به جاي احترامات به او و همسر او توهین كردند، گریه ایوب 

پیغمبر در برابر این وضعیت بود كه عزت او تبدیل به ذلت شد و مبتال به توهین مردم به 

 جاي احترام مردم شده بود.

 . )ص(و اما داستان یعقوب پیغمبر  

عقوب پیغمبر كه صاحب دوازده پسر شده است مشاهده می كند كه در میان این ی

فرزندان فقط یوسف است كه به چهره نبوت و روح نبوت مجهز است، پیغمبران می دانند كه 

باشد، تمامی موجودیت آن ها و سرمایه آن ها در دنیا و آخرت دین آن ها و نبوت آن ها می

ر انتها مردم را به زندگی بهشتی می رساند و از این خط انبیاء خط حركتی است كه د

مصیبت هاي دنیایی همه را نجات می دهد. خط حركت انبیاء خط علم و ایمان است. روح 

ها چنان كه ها و گذشتهایمان چراغی كه در قلب آن ها روشن می شود و آن چه را از آینده

نور و نیرویی است كه از خدا بر یك هست به نمایش         می گذارد، نور علم الهی است. 

هیچ مكتبی و دانشگاهی در عالم یك چنین علم و دانشی ندارد كه  پیغمبر می رسد،

پیغمبر یا امام یا مؤمن پرورش دهد، نور ایمان و علم مؤمن فیض خدایی است. تعلیم الهی 

قدرت و است، همان خدایی كه انسان را خلق می كند، به انسان علم و حكمت می دهد، 

عظمت خود را به انسان مؤمن نمایش می دهد. مؤمن و كافر با یكدیگر فاصله روانی دارند. 

فاصله روانی مانند فاصله انسان و حیوان است. حیوانات مانند انسان بدن دارند، روح حیات 

 هایی دارند كه آن ها را وادار به كار و فعالیت می كند ولیكن روح علمو حركت دارند، غریزه

و ایمان ندارند، مانند انسان نیستند كه بفهمند و بدانند، عالمانه و عاقالنه كار كنند ولیكن 

انسان مؤمن مجهز به علم و ایمان است. خداوند از مسیر افاضه عقل و ایمان به قلب مؤمن 

ها آگاه می كند. خط حركت به ها و گذشتهچراغ دلش را روشن می كند و او را به آینده



 

 

گی بهشتی در نظرش واضح و نمایان است. با این روح از نظر روانی با دیگران سوي زند

ایستد عظمت خدا در نظرش جلوه می كند، وقتی فاصله دارد. مؤمن وقتی به نماز می

گر است. همیدان جنگ و مبارزه می شود عظمت خدا و زندگی آینده در نظرش جلو

ی دارد، كفار، خدا و دین خدا را مسخره می كنند. مؤمن با روح ایمان از كافر فاصله روان

اما مؤمنین عاشق خدا و دلبستگی به خداوند متعال دارند. كافر مرگ را دلیل نابودي می 

اش تمام شد، اما مؤمن مرگ را به معناي انتقال از داند، می گوید: هركس مرد، زندگی

ایی و بینایی كه انسان آن چنان شهر دنیا به شهر آبادتري به نام آخرت می داند، این دان

بیند، آخرت را و زندگی آخرت را هم ببیند و با شوق و كه دنیا و زندگی دنیا را می

اشتیاق از مرگ یا كشته شدن در راه خدا استقبال می كند، نتیجه همان روح ایمان 

نور  فرمودند: نمونه )ص(است كه از جانب خدا به قلب مؤمن افاضه می شود. پیغمبر اكرم 

ایمان در قلب مؤمن مانند چراغ روشن در اتاق است. اتاق تا زمانی كه تاریك است نه 

بیند. هیكل انسان به بیند نه هم اجناس و اشیایی كه در داخل اتاق است میخود را می

اي در این اتاق ذخیره شده منزله یك اتاق است كه از هر جنسی و متاعی در عالم نمونه

ها از آن چه در عالم است، همراه خود آدم براي خودش مجهول نمونهولیكن این  است،

است. تنها چراغی كه خود انسان را به خوش نمایش می دهد و همچنین كیفیت خلقت 

او را و آن چه در وجودش ذخیره شده به نمایش می گذارد و انسان را به آن چه در وجود 

است. نور ایمان یك چراغی است كه در نور ایمان  خودش یا در عالم است آشنا می كند،

ها نیست، این ها و خورشیده و ستارهقلب مؤمن روشن     می شود. نمونه چراغ برق

ها ها را و آیندهروشنایی قلب را نور یا روح ایمان می نامند، با این چراغ خدا را و فرشته

یمان به خدا بیند و می داند و كافر از یك چنین روشنایی محروم است كه ارا می

آورد. این چراغ ایمان به عنوان روح ایمان شناخته شده است. كسانی كه داراي روح نمی

ایمان هستند با كسانی كه فاقد روح ایمانند، اختالف روانی دارند مانند اختالف مردگان 

اي و زندگان و یا مانند اختالف كودكان و دانشمندان. پیغمبران كه مجهز به چنین روحیه

ند با خدا و فرشتگان تماس می گیرند و در شعاع تعلیمات آن ها قرار می گیرند و هست

خدا به آن ها می گوید و به آن ها تعلیم می دهد. می دانند كه همه كس نمی توانند خط 

حركت آن ها را ادامه دهند تا بشریت را به زندگی بهشتی برسانند. یعقوب كه دوازده 

باشد مشاهده می كند تنها پسري كه به روح رزندان خود میپسر دارد و ناظر به روحیه ف

 گر مردم و خط حركت به سوي بهشت باشد،ایمان و تقوا مجهز است و می تواند هدایت

فرزندش یوسف است. امیدوار می شود كه وقتی من از دنیا رفتم خط من كور نمی شود و 



 

 

پایدار است، لذا تمام امیدش به دین من و راه من و شخصیت من به بركت فرزند من باقی و 

باشد كه حافظ دین او و آبروي او و عزت و عظمت او بعد از مرگ او می باشد. یوسفش می

وقتی كه به فراق یوسفش مبتال شد مانند كسی بود كه یك مرتبه از آسمان به زمین سقوط 

نبوت خود را از كند و هستی خود را از دست بدهد، لذا گریه او تبدیل به ندبه شد كه وارث 

دست داده است و پسران دیگر او مانند یوسف نیستند تا روح نبوت را و علم نبوت را به 

 ارث ببرند.

اهلل علیها هم به این مصیبت مبتال شد و امام چهارم هم به همین حضرت زهرا سالم 

رار كیفیت. انسان ها نمی دانند كه اگر امام یا سلطان آسمانی آن ها در مسند حكومت ق

گیرد و مردم در اطاعت او باشند چه وضعیتی دارند و اگر از حكوت امام محروم شدند چه 

وضعیتی. تفاوت این دو زندگی در حكومت الهی و آسمانی و یا در حكومت بشري و انسانی 

نهایت محرومیت و درست مانند تفاوت زندگی بهشت و جهنم است. اهل جهنم مبتال به بی

نهایت عزت و عظمت و آبرو و د ولیكن اهل بهشت متنعم به بینهایت عذاب هستنبی

باشند، چقدر بین دو زندگی فاصله زیاد است. خداوند می فرماید: نهایت لذت و نعمت میبی

هل یستوي اصحاب النار و اصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون. یعنی مگر اهل بهشت 

متنعم به نعمت هاي خداوند هستند و اهل نهایت اند، اهل بهشت بیبا اهل جهنم مساوي

 جهنم معذب به عذاب الهی.

اند، به خاطر این است كه در فراق پس این پنج نفر كه قهرمان ندبه و گریه شناخته شده

اند، فقط خداست كه می تواند نهایت نعمت و لذت را از دست دادهعزیز خود این دو بی

را در آن  )س(ند تنها چیزي كه حضرت زهرا اچنین خسارتی را جبران كند، فلذا گفته

بود كه خداوند در حدیث لوح كه بر او نازل  )عج(مصیبت امیدوار می كرد وجود فرزندش قائم 

كرد و به او وعده داد كه خود او و شوهر او و فرزندان او عاقبت مالك زندگی دنیا و آخرت 

را تحویل فرزند او خواهد داد و  خواهند بود و خداوند این كره زمین و )جمعیت( اهل عالم

هاي الهی یك سلطنت عظیم نامتناهی نصیب او و فرزندان او خواهد نمود. اگر امید به وعده

نباشد كسانی كه به چنین مصائبی مبتال هستند هالك می شوند و هستی خود را از دست 

 می دهند. لذا در این جمله امام می فرماید: 

فلیبك الباكون و ایاهم فلیندب النادبون.  )ص(حمد و علیفعلی االطایب من اهل بیت م

و یا غیبت اختیار  یعنی جا دارد اهل عالم از فراق یك چنین امام هایی كه كشته شده

اي آب حیات براي آن ها اند به تمام معنا گریه و ندبه كنند و بدانند كه از هیچ چشمهكرده

و حكومت بپذیرند و از او اطاعت كنند و در  جوشد جز این كه امام خود را به پیشوایینمی



 

 

این رابطه دالیل یك چنین ناله و ضجه را توضیح می دهد. ابتدا می فرماید: در فراق 

چنین انسان هایی شایسته است كه انسان ها اشك بریزند و اشك از چشم آن ها مانند 

سته است به شدت داد پاش و یا نزول باران از ابرها باشد و باز می فرماید: شایآب از آب

اي كه پرده گوش مردم را بدرد و سوراخ كند. می فرماید: بزنند. یك چنین ناله و ضجه

یضج الضاجون و یعج العاجون. شایسته است كه خیلی زیاد ناله و ضجه كنند و مانند 

طوفان فریاد كنند و گرد و خاك برانگیزند. آن چنان بنالند و بگریند كه هستی خود را از 

اند. در این جا بعد از آشنایی به یك چنین مصیبت بزرگی كه ابتدا به فراق ت دادهدس

انگیزاند كه با السالم است حزن و اندوه اهل ایمان را برمی پیغمبر و ائمه اطهار علیهم

حسرت شدید آه بكشند و بگویند: كجا رفت امام حسن مظهر حلم و كرامت و كجا رفت 

اع و شجاعت. در برابر تكرار این كلمات آن چنان بگریند امام حسین مظهر رحمت و دف

 اند یا بگویند كجا رفتند ائمه اطهار علیهمو ناله كنند كه هستی خود را از دست داده

اي كه السالم. انسان هاي صالح و شایسته السالم از دودمان حضرت سید الشهداء علیه

هستند كه وقتی یكی از آن ها غروب صد درصد مثل و مانند یكدیگرند، مانند ستارگانی 

می كند ستاره دیگري طلوع می كند و جاي آن را می گیرد. پس آه بكشد و فریاد بزند و 

بگوید: كجایند امام حسن و امام حسین. كجایند این دو مظهر رحمت و بركت. كجایند 

كدام نشینند و هر فرزندان امام حسین، انسان هاي صالح و صادقی كه جاي یكدیگر می

 صراط مستقیم به سوي خداوند متعال و زندگی بهشتی هستند.

انسان ها همان طور كه از حركت از شهري به شهري احتیاج به راه روشن و مستقیم 

ترین حركت و زحمت آن ها را به مقصد برساند و اگر در بیابان ها حركت دارند كه با كم

، همین طور در حركت به سوي خدا كنند گمراه می شوند، طعمه خرس و خوك و بیابانند

و زندگی بهشتی راه مستقیم و جاده صاف و روشن الزم دارند كه با كوچك ترین حركتی 

و بدون زحمت آن ها را به زندگی بهشتی برساند. پیغمبران و اولیاء خدا كه 

شناسی و حركت در راه به سوي  یافتگان مكتب والیت الهی هستند كامال در راهپرورش

تخصص دارند، هر كدام مانند یك راه مستقیم بدون كجی و اعوجاج انسان را به  بهشت

اند. نیافته اند و پرورشزندگی بهشتی می رسانند، ولیكن كسانی كه در این مكتب نبوده

اند، یك بیابان به نام برهوت تاریك و آن ها خود رأي و خود مختار زندگی می كرده

گرفتار حاكمیت انسان هایی می شوند از خرس و  ظلمانی هستند كه خواهی نخواهی

ترند. وابستگان به خود را به كوچك ترین بهآن هاي خوك و سایر درندگان خطرناك

طعمه و لقمه خود قرار می دهند. كجایند پیروان فرعون و شداد و نمرود. همه آن ها 



 

 

در لسان قرآن طعمه سلطان جابر و ظالم خود شدند و همچنین پیروان فراعنه تاریخ كه 

اند و دین و مرام آن ها تشبیه به بیابان ظلمانی و كفار تشبیه به درندگان كوه و جنگل شده

ظلمانی و تاریك به نام برهوت شده است، خواهی نخواهی طعمه درندگان شده از سعادت و 

خوشبختی محروم می شوند. پس اگر انسان ها خود را در برابر این دو فضاي حركت قرار 

ضا تاریك و برهوت است و پر از درندگان و جنایت كاران و فضاي دیگر دهند كه یك ف

روشن و نورانی به معناي فضاي تربیت اولیاء خدا، معلوم است كه چقدر وحشت سراسر 

وجود آن ها را می گیرد كه چگونه گمراه شدند و به بیابان و جنگل افتادند. لذا در همین 

اطهار علیهم السالم را كه هر كدام خط روشن  رابطه این دعاي شریف وضعیت وجودي ائمه

به سوي زندگی آخرت دارند تعریف می كند و ضمن تعریف بیان می دارد كه مصداق كامل 

كلماتی در قرآن كه به نام خورشید و روز روشن ذكر شده است، این امام هاي برحقند. آن 

كه جهل و سفاهت را از هاي نورانی و ستارگان درخشان هستند ها خورشیدهاي طالع و ماه

آل حوزه زندگی مردم برطرف می كنند و آن ها را در راه روشن به سوي یك زندگی ایده

 حركت می دهند.

 امتیازات وجودي ائمه اطهار )ع(

در این جا الزم است امتیازات وجودي و بركات عملی و قولی هر یك از ائمه اطهار علیهم 

ترین رقم موقعیت آن ها آشنایی پیدا كنیم. تاریكالسالم را روشن سازیم تا به حقیقت 

جهل انسان ها جهل آن ها به خدا و اولیاء خداست كه مستقیما راه به سوي جهنم و فالكت 

ها معرفت به خدا و اولیاء خداست كه همچون ها و دانشترین علمابدي است و باز روشن

را به مصالح و مفاسد زندگی  درخشند و انسان هاخورشید و ستارگان در فضاي زندگی می

آشنا          می كنند. راه روشن و جاده آسفالت شده و اتوبانی به سوي زندگی بهشتی 

 هستند.

امتیاز مخصوصی به این دو امام بزرگوار امام حسن و امام  )ص(در این رابطه پیغمبر اكرم 

به عنوان سادات بهشت و السالم داده است و مستقیما این دو برادر بزرگوار را حسین علیهم

در تعریف آن ها فرموده:  )ص(رؤساي درجه یك عالم آخرت معرفی نموده است. پیغمبر اكرم 

الحسن و الحسن سیدي شباب اهل الجنه. این دو برادر رؤساي درجه اول زندگی بهشتی 

هستند. بهشت زندگی دوم انسان ها به نام اخرت شناخته شده است. قیاس زندگی دنیا به 

افزا در برابر دریاي صاف و ندگی آخرت مانند مقایسه یك جرعه آب آلوده كثیف مرضز

شیرین آب حیات است. زندگی دنیا در برابر زندگی آخرت مانند یك دوره كودكستانی در 

ها دور است از این كه بتواند ها و تشبیهبرابر دوره دانشگاهی ابدي است و باز هم این مثال



 

 

كه هست و یا زندگی دنیا را چنان كه بوده در برابر افكار مردم به  زندگی آخرت را چنان

 نمایش بگذارد. 

انسان ها در زندگی سه نوع تحول دارند. تحول ابتدایی و تحول متوسط و تحول 

نهایی. تحول ابتدایی همین زندگی دنیا و حركت براي جلب و جذب منافع طبیعی و 

زمان ما قابل مشاهده است. ابرقدرت هاي زمان اش در مادیات است كه بزرگ ترین نمونه

اند. اگر ما كه این همه امكانات مادي در اختیار دارند چقدر موفقیت به دست آورده

منصفانه قضاوت كنیم یك روستایی و بیابانی كه سر سفره نان جوین و مقداري شیر و 

كشی و جنگ و آدم لبنیات در اختیار دارد نسبت به ابر قدرتی كه از مسیر قبل و كشتار

و جدال سفره رنگین براي خود ترتیب داده و كنار سفره رنگین انواع مختلف غذاهاي 

آرامش آن بیابانی از آرامش این ابر قدرت خیلی بهتر و زیادتر است. این  لذیذ نشسته،

ابر قدرت از شدت ناراحتی فكري و روانی هر روز عده زیادي از بندگان خدا را كه آن ها 

زاحم خود می داند بایستی به قتل برساند تا سفره رنگینی براي خود ترتیب دهد. را م

رنج  اگر درست قاتل و مقتول و یا ظالم و مظلوم را از نظر فكري و روانی بررسی كنیم،

روانی قاتل و ظالم خیلی زیادتر و بیشتر است از رنج روانی مقتول مظلوم. قاتل كه از 

خود وادار به قتل انسان شده است، از ترس دشمن دشمن  شدت ناراحتی فكري و روانی

تراشد ولیكن مقتول بدون یك چنین رنج روانی از خود دفاع نموده و براي خود می

عاقبت كشته شده است. پس این دو ابر قدرتی كه از مسیر ظلم و ستم و قتل و كشتار 

سئولیت پیدا       می مردم براي خود زندگی می سازد، چقدر ناراحتی روانی و فكري و م

كند تا آن بیابانی كه لقمه نانی و كاسه دوغی براي خود تهیه كرده است. در مقایسه آن 

تر و بهتر زندگی می كند. این تحول ابتدایی مادي است بیابانی از این ابر قدرت ها آرام

ا ارقام كه ارقام رنج و زحمتی كه براي انسان وابسته به مادیات پیدا می شود در قیاس ب

لذت و نعمتی كه به دست آورده مانند مقایسه عدد هزار و یا عدد صد در برابر نود و نه 

باشد. یعنی ارقام رنج و زحمت بدنی و روانی نود و نه است و ارقام لذت و آرامشی كه می

آورد یك است. زندگی است توأم با مرگ. به تعبیر موال امیرالمؤمنین به دست می

دگی كنار یك جهنم دنیایی است كه می فرماید: جهنم الدنیا و ال تبقی و السالم زنعلیه

یعنی این دنیا یك جهنم است كه نه اجازه می دهد انسان باقی بماند و آرام  ال تذر،

زندگی كند و نه هم اجازه می دهد بمیرد و خود را راحت كند. تحول دوم حركت از 

ول مؤمنین و مؤمنات هستند. انسان هایی مادیت به روحانیت است. نمونه كامل این تح

اند، مجهز كه معتقد به خدا و آخرت و عمل صالح هستند ولیكن هنوز به تكامل نرسیده



 

 

به علم و ایمان كامل نیستند تا بتوانند یك زندگ كامل براي خود تهیه كنند. اعتقاد به سه 

لطف خدا زندگی خود را اصل در زندگی به آن ها آرامش روحی و روانی می دهد و در شعاع 

متعارف می گذرانند و خود را آلوده به ظلم و ستم نمی كنند و آن سه اصل اعتقاد به 

خداوند، خود را در نظام الهی قرار دادن و اعتقاد به عالم آخرت است.     می دانند كه عالم 

برطرف  اند رنج و زحمت راه و حركت از آن هاآخرت مقصد زندگی است تا به مقصد نرسیده

نمی شود و همچنین اعتقاد به عمل صالح كه تا می توانند به مردم خدمت       می كنند یا 

الاقل نه خدمت و نه خیانت. با پرونده صاف و پاك از ظلم و ستم. زیرا عذاب هاي آخرت 

مخصوص انسان هاي ظالم است. خداوند می فرماید: و لقد خاب من حمل ظلماً یعنی كسانی 

از  خرت معذب و نا امیدند كه با پروند آلوده به ظلم و ستم از دنیا می روند،در زندگی آ

اند. ولیكن طایفه مؤمنین رنج روانی و دهطریق خیانت و جنایت زندگی خود را اداره نمو

فكري ندارند، با آرامش زندگی می كنند و خداوند تعهد دارد كه زندگی آن ها را به طور 

العاده نداشته باشند و زیر بار منت كسی نروند. كسانی و زحمت فوقمتعارف اداره كند، رنج 

كه با رعایت این سه اصل زندگی می كنند روحانی هستند، ) اعتقاد به خدا و آخرت و عمل 

صالح( چنان زندگی می كنند كه روح و فكر آن ها پرورش پیدا می كند نه این كه فقط از 

ی برسند. انبیاء گذشته پیش از حضرت رسول و مسیر خدمت به بدن و دنیا داري به جای

انبیاء گذشته و تمامی مسلمانان معتقد به این اصول سه گانه از این طایفه هستند كه مقام و 

اند در حالی مرتبه آن ها یك درجه از كفار و منافقین باالتر است. آلوده به ظلم و ستم نشده

اند مانند بذر انسان ها از طبیعت سركشیده كه طایفه اول آلوده به ظلم و ستم هستند. این

درختی هستند كه از دل خاك بیرون آمده و به فضاي نورانی آسمان سركشیده و خود را از 

اند. طبیعت بر آن ها حاكم نیست بلكه در عقل و شعور و انسانیت. حبس طبیعت نجات داده

نجات دهند و در زندگ ها تخصص كامل ندارند كه بتوانند خود را از تمامی رنج و زحت

موفقیت كامل داشته باشند. ولیكن از نظر آرامش روحی و روانی از طایفه اول خیلی بهتر و 

اند و این طایفه به عالم روح و تر هستند. طایفه اول در مادیات تحول پیدا كردهپیشرفته

ه معصوم اند و اما طایفه سوم كه نمونه كامل آن چهاردروحانیت و عقل و حكمت سركشیده

اند. از جهان طبیعت به جهان السالم هستند به جهان الوهیت و ربوبیت تحول یافتهعلیهم

 اند و این تحول،روحانیت منتقل شده و از جهان روحانیت به فضاي الوهیت سر كشیده

تحول معراجی شناخته شده است كه در میان پیغمبران فقط پیغمبر خاتم صاحب معراج 

تقیما با خدا رابطه پیدا كرده و حالت لقاء اللهی براي او دست داده و بوده است یعنی مس

مجهز به علم و هنر خداوند متعال شده است و براي خود و دیگران می تواند حكومت الهی 



 

 

و زندگی بهشتی دایر كند. همان طور كه هر شاگردي از مسیر شاگردي به مقام استاد 

شود این چهارده نفر هم مجهز به علم و هنر می رسد و به علم و هنر استاد مجهز می 

اند، مانند خدا می دانند و مانند خدا می توانند، عالم به اسرار زندگی و طبیعت خدا شده

هستند. مرگ و مرض را در حكومت خود نابود می كنند، مجهز به علم و دانشی كه 

 زندگی ابدي كامل براي خود و دیگران       می سازند. 

و قدرت آن ها قدرت خدا و حكومت خداست. خداوند در تعریف آن  حكومت آن ها

ها       می فرماید: ال یزال یتقرب الیّ عبدي بالنوافل حتی كنت سمعه الذي به یسمع و 

بصره الذي به یبصر و یده الذي به یبطش حتی اقول انا كن فیكون و یقول هو كن 

ت من قرار می دهند آن ها را چنان فیكونً، یعنی بندگانی كه مستقیما خود را در اطاع

می سازم و تربیت می كنم كه مانند من می شوند و مانند من می بینند و مانند من می 

پذیرند یعنی مجهز به علم و هنر الهی هستند. امام زمان در حكومت خود سازند و می

نمی یك چنان احاطه دانایی و توانایی دارد كه انسان ها در كل عالم آفرینش جرأت 

كنند نیت گناه كنند چه برسد كه عمالً مرتكب گناه شوند. او از یك چنین توانایی 

برخوردار است كه دست و پا و اراده هر انسانی پیش از آن كه به میل خود او كار كند در 

تصرف امام زمان است. یعنی می تواند دست انسان ظالم را مأمور كند كه خودش را به 

از اعضاء بدن خود را قطع نماید. آن چنان والیت و قدرتی كه به  قتل برساند و یا عضوي

دست خداست، به دست این انسان هاي كامل است كه خلیفه خدا هستند و شاگردان 

باشند. لذا در حكومت آن ها مرگ و مرضی و قتل و التحصیل در مكتب خدا میفارغ

آن ها مانند بیمارستآن ابر كشتاري و ظلم و ستمی وجود ندارد و این گورستآن ها در بر

باشند. انسان هاي زمان بخش میهایی هستند كه در انتظار ورود دكتر شفابخش و حیات

خود را به زندگی بهشتی می رسانند و انسان هاي تاریخ را هم به زندگی بر می گردانند، 

ایسه گانه در برابر یكدیگر مانند مقپس این امام ها در تحول سوم هستد. تحوالت سه

شب و روز یا سالمتی و بیماري است. یعنی آن چه آن ها به آن مجهزند نمونه كوچكی 

هم در تحول دوم و سوم ندارد و آن چه انسان ها در تحول دوم و سوم به آن مجهزند 

رقم كوچكی هم از آن چه دارند در تحول سوم قابل استفاده نیست. زندگی كاملی كه 

نظر رنج و زحمت در حد صفر و از نظر موفقیت در  آن ها دایر می كنند زندگی از

یك از امام ها در پیدایش این نهایت است. در این رابطه الزم است بدانیم كدام بی

اند كه پیغمبر اكرم یك چنین نشانی و مدالی به آل و كامل بیشتر مؤثر بودهزندگی ایده

 السالم داده است. امام حسن و امام حسین علیهم 



 

 

ست كه بزرگ ترین مانع ظهور زندگی آخرت و حكومت عدل الهی، جهل مردم و بدیهی ا

حكومت جاهالن است. این دو مسئله كه مردم به جهل خود جاهلی را بر خود مسلط           

می كنند و زندگی را در اختیار یك انسان جاهل و متجاوز قرار می دهند، این جهل و جاهل 

ر و عبور از دنیا به سوي زندگی آخرت است. انسان ها بزرگ ترین سد حركات تكاملی بش

در مسیر حركت و مسافرت ممكن است با سلسله جبال بزرگی رو به رو شوند كه راه باز 

كشد ولیكن مسافرین می دانند كردن از این سلسله جبال به آن طرف هزارها سال طول می

اهند داشت و تا خود را به كه آن طرف سلسله جبال مقصد و زندگی آرام و آرامش بخش خو

آن طرف كوه ها انتقال ندهند از رنچ و زحمت رهایی پیدا نمی كنند و به مقصد زندگی كه 

سازي و بر طرف كردن كوه ها از  هآرامش و آسایش است نمی رسند. شروع می كنند به را

دانند آن  تراشند و تونل حركت براي خود می سازند زیرا میسر راه خود. دل كوه ها را می

طرف سلسله جبال آسایش و آرامش است. در این جا دو سد سر راه مقصد را با یكدیگر 

مقایسه    می كنیم. سد اول سلسله جبال كه مانع حركت كاروان به سوي مقصد است و سد 

دوم جهل و نادانی كاروان كه نمی دانند یا عقیده ندارند كه آن طرف جهل و نادانی، 

كه اگر به آن جا منتقل شدند براي همیشه از غم و غصه نجات پیدا می  باشدشهرآبادي می

اند و كنند و به آسایش كامل می رسند. در آن جا كه مسافرین با سلسله جبال رو به رو شده

می دانند آن طرف كوه ها شهر مقصد است براي نجات خود از مهالك و رسیدن به مقصد 

شكافند و تونل عبور براي خود درست می را میتالش می كنند و عاقبت هم دل كوه ها 

كنند و به مقصد      می رسند. ولیكن آیا انسان هاي جاهل كه نه مقصد می شناسند و نه 

هاي انحرافی به سوي بیابان و برهوت را به جاي خط هم راه به سوي مقصد و به عكس راه

و وحشت گرفتار مستقیم به سوي مقصد انتخاب می كنند و عاقبت در برهوت جهل 

هاي خطرناكی می شوند. روایتی در تفسیر چاه ویل دیدم كه الزم است در این جا درنده

ویل  "توضیح دهم. خداوند در قرآن بعضی گناه كاران را تهدید به چاه ویل می كند، با كلمه

و به آن ها هشدار می دهد مانند: ویل للمطففین، ویل لكل افاك اثیم، ویل لكل همزۀ لمزه "

 امثال آن.

ها می گوید: ویل نام چاهی است در جهنم كه وقتی انسان در آن چاه سقوط می روایت 

كشد تا به ته چاه برسد. وقتی هم به ته چاه كند هفتاد یا هشتاد سال یا بیشتر طول می

ور رسید مشاهده می كند در اعماق چاه اژدهایی دهان باز كرده و آتش از دهانش شعله

ن در دهان پر از آتش این اژدها سقوط می كند. امثال این احادیث از باب تشبیه است و انسا

السالم معقوالتی هستند معقول به محسوس است، یعنی آیات قرآن و یا ائمه اطهار علیهم



 

 

كه غایب از حواس انسان است و فقط به دلیل عقل و گفته امام قابل كشف است. یك 

رؤیت تشبیه می كنند تا با این تشبیه عظمت  چنین معقوالت را به محسوسات قابل

عذاب هاي بزرگ و یا نعمت هاي بزرگ الهی را در برابر افكار مردم به نمایش در آورند و 

چنین كه  یك معلومات ابتدایی در فكر آن ها ایجاد كنند. شما فكر كنید چاهی این

عمق چاه رسد، كشد تا آدمی كه سقوط كرده به مدت عمر هشتاد یا صد سال طول می

اي الاقل یك كیلومتر راه چقدر طول دارد. انسان ساقط به ته چاه برسد شاید ثانیه

اي یك كیلومتر سقوط، حركت دارد. شما صد سال را تبدیل به ثانیه كنید و هر ثانیه

زند. عمق چاه را پیدا كنید و در اعماق چاه هم اژدهایی كه آتش از دهانش شعله می

چاهی در طبیعت كه كره زمین یا كره دیگر باشد، قابل ظهور نیست. بدیهی است چنین 

اي در حضور پیغمبر اكرم نشسته بودند ولیكن این تشبیه است. معروف است روزي عده

صداي عجیبی كه حكایت از سقوط سنگ بزرگی در روي كره زمین داشت به گوش 

رض كردند یا پیغمبر و كسانی كه حضور داشتند رسید، صداي عجیب و مهیب. ع

اهلل این چه صدایی بود و از كجا آمد. چه سنگی بود كه از آسمان سقوط كرد، رسول

حضرت فرمودند: همین اآلن منافقی به درك واصل شد و این صدا صداي سقوط او در 

اعماق جهنم بود. پس آن منافق از ابتداي زندگی خود به دلیل كفر و نفاق سرازیر چاه 

است. رسول خدا با اراده  تاد یا هشتاد سال به ته چاه رسیدهویل شده و بعد از هف

سر و صدا را با سر و صدا به نمایش در آورده كه به  اعجازي خود آن سقوط معنوي بی

گوش حاضرین رسیده است. می گویند: روزي یك نفر صحابه از رسول خدا پرسید كه 

، چطور تسبیح می گویند ها تسبیح خدا می گویندها و سنگشما می گویید این ریگ

كه ما نمی شنویم. حضرت تصرفی در شنوایی آن ها نمودند و آن ها صداي تسبیح 

ها را شنیدند. پس چه چاه ویلی بوده است كه منافق از ابتداي زندگی ها و ریگسنگ

سرازیر چاه شده و بعد از هفتاد سال به عمق چاه رسیده است. این چاه جهل و حماقت و 

كه كافر و منافق خط حركت خود را به سوي سعادت و مقصد حركت خود سفاهت است 

را نمی شناسند گاهی در جهل بسیط اند و گاهی در جهل مركب. جهل بسیط یعنی راه و 

مقصد را نمی داند. انسانی است سرگردان در بیابان، نمی داند به كدام جهت حركت كند 

به جاي راه انتخاب می كند و مقصد و گاهی به قهقراء برمی گردد یعنی بی راهه را 

حركت خود را در جهت خالف خط مستقیم می شناسد. هر روز از مقصد دورتر می شود، 

یعنی  تر شده است. یك چنین جهلی را جهل مركب می نامند،خیال می كند نزدیك

جهل در نظرش علم شناخته شده و علم در نظرش جهل. صد در صد كفر و ظلم و كافر و 



 

 

ا به جاي عدالت و تقوا می شناسد و عدالت و تقوا را به جاي ظلم و ستم. درست ظالم ر

هاي قدرت آن ها فعالیت می كند ها می شناسد و براي تحكیم پایهها را به جاي علیمعاویه

ها می شناسد و تا می تواند در تضعیف قدرت آن ها فعالیت ها را به جاي معاویهكند و علی

هاي عدل و تقوا به هاي كفر و نفاق را به جاي ستارهدگی مجسمهمی كند و در طول مدت زن

نشاند. چه عواملی الزم است كه بتواند یك چنین سد بزرگی را كرسی حكومت و تربیت می

به نام جهل و باالتر جهل مركب از پیش پاي مردم بردارد و خورشید سعادت را و حق و 

و این اكثریت جاهل گمراه را از برهوت جهل و حقانیت را در نظر گمراهان به نمایش در آورد 

نادانی به سوي بهشت سعادت و خورشید علم و والیت سوق دهد. كسی كه بتواند چنین 

 سدي را بشكند و یك چنین ظلماتی را از افكار مردم برطرف نماید بزرگ ترین قهرمان راه

 باشد. گر بندگان خدا میساز و هدایت

عه كنیم كه اعمال این دو امام بزرگوار كه یكی حكومت خود را در این جا الزم است مطال

سپارد و دیگري با حكومت به دشمن متجاوز واگذار می كند و كرسی حكومت را به او می

جنگد و تمام هستی خود را در این راه فدا می كند تا چه اندازه براي برطرف ظالم و جابر می

نور علم و حكمت در افكار مردم مؤثر بوده است. كردن ظلمات جهل و نادانی و طالع نمودن 

الزم است به دوران مظاهر ظلمت و فضاي تاریك بعد از رحلت حضرت خاتم نظري بیاندازیم 

تا بدانیم چگونه فضاي افكار بشریت با غصب مقام والیت تاریك شده و چگونه ائمه اطهار 

د در آن فضاي تاریك افكار بشریت انالسالم و مخصوصاً این دو امام بزرگوار توانستهعلیهم

چراغ علم و دانش را روشن سازند و مردم را از برهوت جهل و نادانی به فضاي روشن راه 

 مستقیم برگردانند و آن ها را به زندگی بهشتی برسانند.

پس در این جا الزم است ما انسان ها دو نوع تاریكی و دو نوع روشنایی را در نظر 

تر و كدام یك از این دو شب م یك از این دو چراغ از دیگري روشنبگیریم و ببینیم كدا

تر است. چراغ اول چراغ علم انسانی كه مجهز به نور علم تاریك از دیگري از دیگري تاریك

نماید. دو خط سعادت و است و افكار مردم را روشن می كند و جهل مردم را برطرف می

رد. از این چراغ تعبیر به نور علم می كنند و از شقاوت را برابر راهروان به نمایش می گذا

كسانی كه صاحب یك چنین علمی هستند به خورشید و ماه و ستاره تعبیر می كنند. لذا در 

قرآن هر جا كلمات شمس و قمر و نجوم و شب و روز به كار می رود تفسیر به مظاهر علم و 

یها، رسول اهلل است و قمر در اند: خورشید در آیه: و الشمس و ضححكمت شده است. گفته

آیه: و القمر اذا تلیها، علی ابن ابیطالب علیه السالم است. و النهار اذا جلیها، جلوۀ علم 



 

 

اسالم و علم خدا به وسیله امام زمان است. و اللیل اذا یغشها، شب تاریك سلطنت 

 هاي زمان است. طاغوت

من و عالم روز تاریخ. انبیاء و انسان هاي كافر و جاهل شب تاریخند و انسان هاي مؤ

اولیاء خدا به جاي خورشیدند كه افكار مردم را روشن می كنند. فرعون ها و نمرودها و 

ها شب تاریخند كه افكار مردم را تاریك می كنند. این یك قسم شب و روز یا نور معاویه

. رسول خدا اللعنه شب تاریخالسالم روز تاریخ و معاویه علیهو ظلمت است. علی علیه

خورشید تاریخ و ابوجهل و ابوسفیان شب تاریك تاریخند و قسم دیگر نور و ظلمت و یا 

ها را و بیابان شب و روز، نور خورشید و تاریكی شب است. خورشید طالع می شود كوچه

ها را و خیابآن ها را روشن      می كند و مردم پیش پاي خود را می بینند و حركت می 

ر شب تاریك باشد مجبورند متوقف شوند، نمی توانند حركت كنند. این دو كنند. اما اگ

خورشید را با یكدیگر مقایسه         می كنیم تا ببینیم و بدانیم كدام یك بهتر و بیشتر 

مردم را هدایت می كنند و به سوي مقصد حركت می دهند. دو نفر انسان را در نظر 

شوند، هر دو نفر شب وارد می شوند اما یك نفر از بگیرید از بیابان وارد شهر تهران می 

آن ها تهران و خیابآن ها و مخصوصا خانه خودش یا دوستانش را بهتر می شناسد كه در 

كدام كوچه و كدام خیابان است و آن دیگر جاهل به وضعیت تهران است، نه خیابآن ها 

ختیار دارد، آن یكی كه ها را. آدرس خانه دوستش را در ارا خوب می شناسد نه هم خانه

تهران را نمی شناسد روز روشن وارد تهران می شود و آن دیگري كه تهران را خوب می 

شناسد شب تاریك وارد تهران می شود، درست فكر كنید كدام یك از این دو نفر می 

توانند خانه مسكونی خود را در تهران پیدا كنند، آن كس كه تهران را كامالً می شناسد 

ه مسكونی خود را كه كدام كوچه و خیابان و یا آن دیگري كه خانه مسكونی خود را و خان

نمی شناسد كه در كدام كوچه و یا خیابان است. پس یكی از این دو نفر جاهل به 

وضعیت تهران است اما روز روشن وارد شده و آن دیگري عالم به وضعیت تهران است، 

و خیابآن ها و خانه مسكونی خود را می داند و اما شب تاریك وارد شده و كامالً كوچه 

می شناسد. این یكی كه شب وارد شده چراغ علم در اختیار دارد و آن دیگري كه روز 

شما انصاف بدهید، كدام یك بهتر و  وارد شده چراغی مانند خورشید در اختیار دارد،

ه چراغ علم در زودتر به خانه مسكونی خود می رسد و استراحت می كند. البته كسی ك

خوابد و آن دیگري كه اختیار دارد خیلی زود و بدون توقف به خانه خود می رود و می

ها ممكن است متحیر ها و ماهجاهل است اما چراغی مانند خورشید در اختیار دارد سال

و سرگردان باشد، خانه خود را پیدا نكند مگر با رهبر و راهنمایی رو به رو شود كه خانه 



 

 

ی او را می داند در كدام كوچه و خیابان است، دست او را بگیرد و به مقصدش مسكون

برساند. این دو نفر نمونه علم و جهل هستند، آن كس كه جاهل است نمی تواند از نور 

خورشید استفاده كند، در نتیجه متحیر و سرگردان است و آن دیگري كه عالم است می 

حیرت و سرگردانی نجات پیدا كند. انسان هاي تاریخ  تواند از شب تاریك استفاده كند و از

اند، در زندگی دنیا مظهر كامل همین دو نفر انسانی هستند كه تازه در شهر دنیا متولد شده

یكی از آن ها چراغ علم در اختیار دارد یعنی پدر و مادري عالم و دانا از نوع پیغمبران و 

علم و دانش و یا فاقد مربی دانشمند است مانند السالم و آن دیگري فاقد ائمه اطهار علیهم

چگونه  اي كه در اختیار پدر و مادر جاهل و نادان است، پدر و مادر خودشان گمراهند،بچه

آل رهبري كنند، پس در این جا قضاوت می می توانند كودك خود را به شهر زندگی ایده

ر خورشید نمی تواند گمراه را تر است. نوكنیم كه نور علم از نور خورشید بهتر و روشن

هدایت كند ولیكن نور علم عالم را و یا گمراهان را هدایت می كند و آن ها را به مقصد 

بهشتی می رساند، حیوانات كه فاقد نور علمند نمی توانند خود را به زندگی بهشتی 

خورشید برسانند و نمی توانند زندگی خوبی براي خود دایر كنند با این كه روز در شعاع 

حركت می كنند. پس نور علم است كه نور خورشید و ماه و ستاره را به تو معرفی می كند و 

در اختیار عالم قرار می دهد ولیكن نور خورشید و ماه و ستاره نمی توانند جاهل را به علم و 

دانش مجهز كنند و او را به شهر سعادت رهبري نمایند. خداوند در قرآن خود را و ائمه 

السالم را به نورانیت معرفی می كند و می فرماید: اهلل نور السموات و االرض ار علیهم اطه

مثل نوره كمشكوه فیها مصباح، یعنی خدا نور آسمان ها و زمین است، خدا كه نور است 

كدام نور اگر منظور همین نوري است كه فضا را روشن كرده، پس باید قبول كنیم خورشید 

عالم را روشن نموده است و اگر منظور نور علم است كه انسان ها را به  خداي عالم است زیرا

شهر سعادت هدایت می كند الزم است قبول كنیم كه خدا نور علم است نه نور فضا. امام ها 

ها. خداوند از رسول اكرم تعبیر به و پیغمبران هم نور علمند، نه نور فضا و خورشید و ستاره

ن جاهلی كه جاي پیغمبر نشسته تعبیر به شب تاریك می كند. خورشید می كند و از انسا

پیغمبر اكرم كه زنده بود به وسیله اعراب جاهلیت یك چنان تمدن علمی عظیمی به وجود 

آورد كه تا ابد می توانند به بركت علم رسول خدا پیشواي بشریت باشند ولیكن جاهل و 

از مظاهر علم و حكمت محروم كرد نادانی كه با شیطنت جاي رسول خدا نشست و مردم را

شب تاریكی بود كه چهره نورانی رسول خدا را از نظر مردم پنهان كرد و مردم را در تاریكی 

جهل قرار داد. درست شما این دو مظهر علم و جهل را بعد از رسول خدا در نظر بگیرید تا 

اند چراغ علم و نستهاند كه در آن روزگار جهل مطلق توابدانید و بفهمید چه كسانی بوده



 

 

حكمت را روشن كنند و روشن نگهدارند تا عاقبت انسان هاي گمراه از خط تاریك 

هاي هدایت را ببینند و بشناسند و از هالكت و ضاللت و گمراهی برگردند و چراغ

بدبختی نجات پیدا كنند. نقش علم و عمل این دو برادر بزرگوار را می توانید در مقایسه 

ها ها و مشقتتاریكی و روشنایی بشناسید كه چگونه با تحمل آن همه ظلماین دو نوع 

توانستند چراغ نورانی پیغمبر اكرام را در خط زندگی بشر روشن و نورانی نگهدارند تا 

 روزي كه گمراهان به خط هدایت برگردند.

ی كه با السالم یا به طور كلی خلفایمسلم است كه بنی امیه با موال امیرالمؤمنین علیه 

آن حضرت معارضه و مبارزه داشتند افكار مردم را به طرف خود جلب كردند. حقیقتاً با 

تعلیمات و تبلیغاتی كه در زمان پیغمبر و بعد از پیغمبر به وجود آوردند خود را به عنوان 

ها در برابر افكار مردم به نمایش السالم را به عنوان بدترینها و موال علیهبهترین

گفت فوري منافقین با د. هرجا پیغمبر اكرم در تعریف ائمه اطهار سخن میگذاشتن

هاي مخالف سخنان آن حضرت را از موقعیت تكذیب تعریفات رسول خدا و تبلیغ

گذاشتند تعریفات رسول خدا مورد قبول زدند نمیهایی كه میانداختند و با تهمتمی

فرمودند: سیده اهلل علیها كه می مردم واقع شود. گاهی در تعریف حضرت زهرا سالم

بوسیدند و فرمودند: انسیه حورا و یا این كه دست آن حضرت را مینساء العالمین و یا می

فرمودند: ام ابیها، نشانیدند و تعریفات دیگر از قبیل: فداها ابوها و یا میپهلوي خود می

ن از نظر علم و یعنی دختر من گرچه ظاهرا دختر من است و من پدر او هستم ولیك

معرفت و مهر و محبت و خدمت به جاي مادر من شناخته می شود یا آن جا كه حضرت 

رسول اكرم درهاي ورودي تمامی اصحاب را به مسجد بست جز در خانه علی و حسنین 

شدیداً اعتراض منافقین بلند شد و زمینه تبلیغات خالف حقیقت براي آن السالم، علیهم

فتند: مسجد خانه خداست و همه مردم بندگان خدا هستند، چگونه گها فراهم شد. می

اي در مساجد حق مخصوصی داشته باشند كه دیگران نداشته ممكن است كه عده

باشند. پیغمبر فرمود: در خانه علی و حسنین و فاطمه و در خانه من به مسجد باز باشد. 

ن طور كه مردم در خانه هما مسجد به منزلۀ خانه خدا و ما اهل خانه خدا هستیم،

ما پنچ نفر هم در خانه خدا  شخصی خود آزادي مطلق دارند كه بخوابند یا بیدار باشند،

آزادي مطلق داریم بخوابیم یا بیدار باشیم و خانه خدا را خانه شخصی خود بدانیم. اما 

در دیگران چنین حقی ندارند كه بدون كسب اجازه و شرایط وارد شوند یا خارج شوند و 

خانه خدا بخوابند. عقل اكثریت مردم بسیار ضعیف است كه نمی توانند این امتیازات را 

گفتند: قبول كنند، لذا همان طور كه كفار درك نمی كردند فرمایشات حضرت را و می



 

 

مجنون است مسلمانان هم نمی توانستند تعریفات رسول خدا را درباره اهل بیت قبول كنند 

ست. در نتیجه لغت مجنون را كفار درباره پیغمبر به كار بردند و مفتون گفتند: مفتون او می

گفتند: فریفته دختر و فرزندانش شده است، هر را مسلمانان براي حضرت به كار بردند. می

اي كه به فرزندانش افتد محبت پدري و فرزندي و عشق و عالقهوقت چشمش به آن ها می

تش دربارۀ اهل بیتش عقالیی نیست. مفتون یعنی كسی دارد بر عقلش غلبه می كند. تعریفا

كه فریفته كسی و چیزي می شود. عشق افراطی پیدا می كند، خالف حقیقت چیزي را 

و یا فرزندانش امام حسن و  )س(دوست دارد. پیغمبر اكرم هم وقتی چشمش به دخترش زهرا 

یدا می كند و آن ها را افتد فریفته آن ها می شود، عشق و محبت افراطی پامام حسین می

گفتند: مفتون دخترش زهرا و بیشتر و باالتر از آن چه هستند تعریف        می كند. می

شوهر زهرا شده است. خداوند در سوره قلم این دو تهمت را از رسول خدا نفی فرمود، لغت 

لغت مفتون را هم كفار را به كار برد و فرمود: یقولون انه لمجنون و ما هو اال ذكر للعالمین، و 

كه تهمت مسلمانان بود به كار برد و فرمود: فستبصر و یبصرون بایكم المفتون، یعنی به 

اي و خالف زودي خواهند دانست و بصیرت پیدا می كنند كه تو مفتون اهل بیت خود شده

اند كه امتیازات اهل بیت را قبول نمی كنند.. حقیقت می گویی یا آن ها مفتون ریاست شده

ها در برابر افكار ضعیف مسلمانان مردم را از قبول خالفت و امامت موال مین تهمته

السالم منحرف نمودند. پیغمبر اكرم روي سیاست تبلیغی كه داشتند و آن سیاست علیه

جمع و جور كردن مسلمانان بود تا بتوانند یك امت متحدي در برابر كفار بسازند و دین 

گذاشت تا آن ها را به جامعه معرفی كند سر به سر منافقین نمیاسالم را رواج بدهند خیلی 

اندازي و یا پافشاري در تعلیمات آن ها را در افكار مردم از بین ببرد. از اختالف و موقعیت 

انداز خودداري می كرد. مثالً اگر پیغمبر اكرم الاقل از آن روزي كه در غدیرخم اهل اختالف

السالم را براي نماز جماعت و نماز جمعه از همان روز موال علیه بیت خود را تعریف كرد، اگر

السالم خلیفه آن حضرت نشانید تا عمالً روشن گردد علی علیهو یا در مسند فرماندهی می

شناختند است، شاید مردم عادت می كردند و بالفاصله بعد از رسول خدا تكلیف خود را می

بودند منافقین كنار بستر آن حضرت اختالف و یا مثالً آن جا كه در حال احتضار 

زدند كه گویی پیغمبر تكلیف آن ها را روشن نكرده، انداختند و طوري حرف میمی

حیا فرمودند: قلم و كاغذ بیاورید وصیت خود را بنویسم و تكلیف شما را روشن كنم، بی

نامه را  ن وصیتاند، دید اگر ایخلیفه دوم این جمله را گفت كه تمامی مسلمانان نوشته

ها پیش نمی رود گفت: دعوه ان انگیزي اي است كه در مقابل آن فتنهبنویسد یك سند زنده

الرجل لیهجر و قد غلب علیه الوجع حسبنا كتاب اهلل. به مسلمانان كه كنار بستر حضرت 



 

 

 بودند گفت: رها كنید این مرد را هذیان می گوید، یاوه می گوید، تب و درد بر او غلبه

كرده است، الزم نیست خلیفه زمان را كتباً معین كند، قرآن ما را بس است و در همین 

نماز باشد، جاي پیغمبر نماز بخواند، به حضرت حال ابوبكر را وادار كردند در مسجد پیش 

اند. حضرت خبر دادند كه آقا، ابوبكر جاي شما نماز می خواند و مردم به او اقتدا كرده

گر در برابر این عمل ساكت باشد سندي براي خالفت خلفا درست می ناراحت شد كه ا

السالم و فضل بن عباس زیر بازوي كند، فرمود: مرا به مسجد ببرید. موال علی علیه

حضرت را گرفتند و حضرت به آن ها تكیه نمود و به مسجد آمد، رداي ابوبكر را گرفت و 

ایستاده به حضرت اقتدا كردند، عمال  او را عقب زد و خودش نشسته نماز خواند و مردم

نامه اختالف پیش نمازي ابوبكر را باطل نمود. در آن جا هم كه براي نوشتن وصیت 

انداختند و گفتند: هذیان می گوید یكی گفت: قلم و كاغذ بیاورید تا بنویسد و دیگري 

بستر گفت: هذیان می گوید الزم نیست بنویسد قرآن كفایت می كند، مردم هم كنار 

اي گفتند: بنویسد و عده دیگر گفتند: الزم نیست، سر و حضرت دو دسته شدند، عده

صدا راه انداختند، حضرت به آن ها فرمود: قوموا عنی فانه ال یجوذ و عند بنی االختالف. 

گویی و اختالف اندازي  بروید پی كارتان در حضور پیغمبر كه حجت حق است اختالف

براي این كه مبادا دو دستگی در میان مسلمانان پیدا شود و  جایز نیست. در هر صورت

السالم را با یكدیگر به جنگ و جدال برخیزند خودداري كرد از این كه رسماً علی علیه

نامه خود را بنویسد تا سند  در زمان حیات خودش جاي خودش بنشاند و یا وصیت

العقل یت باشد این اكثریت ضعیف زیرا منافقین خواهی نخواهی به هر كیف اي باشد،زنده

 فریبند، دور خود جمع می كنند و حجت خدا را كنار می گذارند.را می

السالم سفارش كرد كه تو مانند كعبه هستی مردم بایستی تو را لذا به موال علیه 

بشناسند و به زیارتت بیایند نه این كه تو به سراغ مردم بروي و آن ها را وادار به اطاعت 

. وقتی هم كه از موال سؤآل كردند چرا همان روزهاي اول قیام نكردي تا با جنگ و كنی

جهاد حق خود را بگیري حضرت فرمودند اگر آن روز قیام می كردم و صبر نمی كردم 

جانی دارد از بین می رفت و مردم به جاهلیت  همین اسالمی كه تازه متولد شده و نیمه

آیندگان هم صبر می كنند تا روزي كه عقل و شعور گشتند ولیكن صبر كردم و بر می

مردم بیدار شود و اهل حق را به حقانیت بشناسند. در هر صورت پیدایش اختالف در آن 

جان و  روزگار ضربه خطرناكی بود كه وحدت مسلمانان را به هم زد و این اسالم نیمه

م چهره نورانی اسالم غروب راه هم از بین می رفت. پس حقیقتاً با وفات پیغمبر اكرنیمه 

كرد و شب ظلمانی كه همان خالفت و زعامت باطل بود، افكار مردم را فرا گرفت و در این 



 

 

تر توانستند حق و باطل را بشناسند تا شب ظلمانی این همه ظلم و جنایت واقع شد و كم

جهاد  اهل حق را به پیشوایی انتخاب كنند و در این جا الزم است نقش صلح امام حسن و

السالم را بشناسیم كه چگونه در آن شب تاریك افكار درخشیدند و بنی اما حسین علیهم

هاي ظالمانه و طاغوتی را تا روز قیامت از رونق و امیه را كه شب ظلمانی بودند و سلطنت 

 ارزش انداختند و چهره حق و عدالت را به نمایش گذاشتند.

ست وصیت رسول خدا و تدبیر حكیمانه آن السالم بر اساس سیاائمه اطهار علیهم

اي كه عامل وحدت مسلمان ها حضرت بسیار دقت و مواظبت داشتند كه در این سه كلمه

گذاري شده از بوده اختالف پیدا نشود و وحدت جهانی اسالمی كه به دست پیغمبر اكرم پایه

مسلمانان بین نرود تا روزي كه در شعاع وحدت اسالمی حق و حقیقت روشن گردد و 

اي كه عامل وحدت و مورد قبول تمامی تكلیف واقعی خود را بشناسند و آن سه كلمه

آمد و دانست مسلمان به حساب میشناخت و میمسلمانان بود هر كس آن سه كلمه را می

شد یكی شد و محكوم به اعدام میشد كافر شناخته میهر كس منكر بود و یا منكر می

و رسالت رسول، دیگر اعتقاد به عالم آخرت و سوم اعتقاد به عمل  شهادت به وحدانیت خدا

صالح. سند قبولی این سه كلمه به عنوان یك شناسنامه اسالمی هم در قرآن است كه 

اي در سوره بقره می فرماید: ان الذین آمنو والذین هادو و الصائبین و خداوند در آیه

 صالحا فال خوف علیهم و ال هم یحزنون النصاري من آمن با اهلل و الیوم االخر و عمل

یعنی از مسلمانان و یهودیان و مسیحیان و ادیان دیگر هركس عقیده به این سه كلمه 

)اعتقاد به خدا و آخرت و عمل صالح( داشته باشد و زندگی فردي و اجتماعی خود را بر پایه 

شتی می رساند. غم و این سه كلمه تنظیم كند، اهل بهشت است، خداوند او را به زندگی به

اي نداشته باشد و آن سه كلمه را فرمودند، یكی اعتقاد به خدا و دیگري اعتقاد به غصه

زندگی آخرت و سوم عمل صالح. اعمالی )كه( نافع به حال خود و دیگران باشد. از خیانت و 

ظلم و ستم بپرهیزد، اهل بهشت است. بر اساس عمومیت همین آیه شریفه پیغمبر اسالم 

هر كسی كه این كلمات را بر زبان جاري می كرد، اعتقاد به خدا و رسالت پیغمبر و زندگی 

پذیرفت كه مانند سایر شناخت و در كشور اسالمی او را میآخرت او را مسلمان می

مسلمانان آزادانه زندگی كند و پاك شناخته شود، لذا فقها در كتاب هاي فقهی خود وقتی 

كنند و ثابت می كنند كه چه چیزي نجاسات را بر طرف می كند و  كه مطهرات را تعریف می

انسان ها را پاك و مطهر می گرداند می فرمایند: آب از مطهرات است و هر چیز نجس را 

هایی كه به خاك سپرده می شود ماهیت پاك می كند و خاك هم از مطهرات است. نجاست

مردار و مدفوعات نجس كه به خاك سپرده آن ها را تغییر  می دهد و پاك می گرداند مانند 



 

 

می شود، تبدیل به خاك می گردد و پاك می شود، همچنین آتش شیئ نجس را 

اند: اسالم ماند پاك است. گفتهسوزاند و پاك می كند، بخار و خاكستري كه از آن میمی

هم یكی از مطهرات است یعنی آن سه كلمه كافر نجس را پاك می كند به محض این كه 

كافري بگوید: اشهد ان ال اله اال اهلل و ان محمدا رسول اهلل و معتقد به آخرت باشد پاك 

هاي نابالغش هم پاك می شوند. پس هایش و خانه اش و بچهمی شود، به تبع او لباس

پیغمبر اكرم بر مدار قبول دو كلمه شهادتین و عمل صالح مسلمانان را قبول كرد. 

رچه در یك طرف آن منافقین بدتر از كفار بودند و در طرف اسالمی به وجود آورد كه گ

ذر و در میان این دو طایفه میلیون ها مسلمانانی دیگر مسلمانان پاكی مانند سلمان و ابی

اند كه حق و باطل واقعی را بشناسند همه كه مستضعفند هنوز به عقل و شعور نرسیده

و روزه و سایر احكامی را كه تمرین می این ها را یكنواخت به مسلمانی قبول كرد. نماز 

داد این وحدت اسالمی متالشی گردد و دو گروه و دو فرقه پذیرفت. اجازه نمیكردند می

السالم و خلفاي بعد از او دستور داد كه در میان یا بیشتر با هم بجنگند. به علی علیه

ورند و در هر كس مسلمان ها باشند و با آن ها نماز بخوانند. حج خانه خدا به جا آ

شایستگی قبول حق و باطل احساس كردند حق و باطل را به او تذكر بدهند. اسالم را به 

صورت مكتبی و دانشگاه وسیعی جلوه دهند كه هر كس بتواند وارد این دانشگاه شود و 

با قبول همان سه كلمه مسلمانی او به رسمیت شناخته شود. با سیاست و تدبیر حكیمانه 

كردند كه چهره اسالم كه همین آیات قرآن و سنت پیغمبر اكرم است در  خود كاري

طول تاریخ محفوظ بماند. منافقین و كفار نتوانند خط اسالم را كور كنند و این كتاب 

زنده اسالم و سنت زنده پیغمبر اكرم را از بین ببرند. زیرا پیغمبران گذشته هر كدام كه 

ر كفار و منافقین آثار علمی و عملی آن پیغمبر را از از دنیا می رفتند بعد از آن پیغمب

بین می بردند. یهودیان خط دین حضرت موسی را كور كردند و آن دین حكیمانه و 

ها اصول تعلیمات عالمانه را تبدیل به خرافات و موهومات كردند، همچنین عیسوي

و نبوت خالص و  حضرت عیسی را از بین بردند. تعلیمات حكیمانه او را كه توحید خالص

عمل صالح بود از بین بردند، یك سلسله خرافات و اباطیل جاي آن به خرد مردم دادند و 

گري انداختند، آخرت حضرت عیسی را كه نتیجه عمل دین عیسی را از خاصیت هدایت

صالح بود به صورت بهشت فروشی و خریداري جهنم در آوردند و چنین تبلیغ كردند كه 

ر گناه و معصیت و ظلم وستم آزادند، فقط در مقابل هر گناهی كه آن ها زن و مرد عالم د

كشند مبلغی به پیشواي دینی خود بپردازند. به این كیفیت دین عیسی را را به جهنم می

كننده باشد به صورت خرافات و موهوماتی كه پیروان او را گمراه  به جاي این كه هدایت



 

 

گري و یخ پیش از ظهور اسالم خاصیت اصالحمی كند درآوردند. ادیان گذشته تار

گري ندارد، بلكه مردم را آن چنان گمراه می كند كه فرقی بین مسیحی و یهودي و هدایت

پرست در ابتالء به خرافات و ظلم و ستم و آزادي در گناه و معصیت وجود ندارد.  و بت

ر بردند و فرهنگ اهلل علیه و آله یك چنین تدبیر و سیاستی به كاپیغمبر اسالم صلی

گذاري كردند كه كفار و منافقین آینده تاریخ كه در اسالمی و قرآنی خود را آن چنان پایه 

كننده كه لباس پیشوایی  نشینند و یا پیشوایان مذهبی گمراه و گمراهمسند حكومت می

پوشند و خود را رهبر مسلمانان معرفی می كنند نتوانند خط حركت قرآن و اسالم را می

تغییر دهند و مسلمانان را به گمراهی مطلق بكشانند. در نتیجه دین مقدس اسالم بر اساس 

السالم به همان پاكی و روشنایی زمان سیاست و تدبیر رسول خدا و ائمه اطهار علیهم

تر در آینده تاریخ جلوه كرد. گرچه بین مسلمانان تفرقه تر و روشنپیغمبر اكرم بلكه پاك

گذاري كردند ولیكن نتوانستند فرهنگ اصیل  همه قتل و جنایت را پایهانداختند و این 

اسالمی كه قرآن و سنت پیغمبر اكرم است از بین ببرند و در این جا الزم درست مطالعه 

كنیم كه بزرگ ترین عامل حفظ قرآن و سنت پیغمبر اكرم تدبیر و سیاست كدام یك از ائمه 

 ت. السالم شناخته شده اساطهار علیهم

اند، هر نوع ظلم امیه بودهالزم است بدانیم كه بزرگ ترین جنایت كاران تاریخ اسالم بنی

گذاري نمودند و اساساً جمعیتی كشی و تبعیض نژادي را آن ها در اسالم پایهو جنایت و آدم 

اي و خانوادگی داشتند و هرگز بودند كه با پیشوایان دین مقدس اسالم دشمنی و عناد ریشه

امیه یا بنی هاشم رابطه خوبی داشته باشد و در خط تاریخ پیدا نشد كه یك نفر از بنی در

هاشم را از یك خانواده امیه و بنیظلم و ستم نسبت به آن ها نباشد. تاریخ گرچه ظاهراً بنی

و یك دودمان معرفی می كند و می گوید: هر دو طایفه از اوالد عبد مناف هستند، می گوید: 

ب ابن هاشم ابن عبد مناف و می گوید: ابوسفیان ابن حرب ابن امیه ابن عبد مناف. عبدالمطل

اي براي موال یعنی هر دو طایفه یك تیره و یك فامیل هستند. معاویه ابن ابی سفیان در نامه

نویسد مگر ما و شما از یك شجره و یك خانواده نیستیم. هر دو طایفه اوالد السالم می علیه

هاشم و بنی عبدالمطلب خودتان را از لیل این امتیازات چیست كه شما بنیعبد مناف، د

دانید، با این كه هر دو طایفه شاخه و برگ یك شجره هستیم، اوالد امیه برتر و بهتر میبنی

یك پدر و مادر، با یكدیگر تفاوت حسبی و نسبی نداریم. دلیل این همه امتیازات و 

اي در تعریف بندید چیست؟ حضرت در جواب جملهود میهاشم به خافتخارات كه شما بنی

نویسد كه حقیقت مطلب را روشن می كند. از آن جمله می فرماید: لیس این دو خانواده می

االصیل كالّلصیق. یعنی هرگز فرزندان اصلی و واقعی مانند فرزندان وابسته نیستند. یعنی 



 

 

فرزندان وابسته و منسوب به بنی  امیه فرزندان اصلی عبد مناف نیستید بلكهشما بنی

امیه است به اصطالح ما بچه عبد مناف هستید. تاریخ می گوید: امیه كه پدر اصلی بنی

اي بوده كه عبد مناف او را به خانه خود برده و او را تربیت نموده تا صاحب سر كوچهبی

ه سر راهی به حد بلوغ برسد. در حقیقت پدر و مادر اصلی خود را از دست داده و بچ

بوده كه عبد مناف او را تربیت نموده و جامعه هم او را بچه عبد مناف شناخته است. پس 

در واقع پسر عبد مناف نبوده است. معروف است می گویند: امیه با برادر دیگرش كه 

اند و از پشت به هم چسبیده بودند، بعد با كاردي آن دو را هاشم است دو قلو متولد شده

اند: تا ابد بین این دو خانواده شمشیر حكم فرما جدا كردند و مردم گفتهاز یكدیگر 

خواهد بود. بعد این دو برادر كه با یكدیگر رقابت و حسودي داشتند فرزندان آن ها هم 

اند و همین طور تا ابد در جنگ و نزاعند. موال با یكدیگر در جنگ و نزاع بوده

امیه پسر خوانده این خانواده بوده نه این كه برادر السالم می فرماید: امیرالمؤمنین علیه

اند او را از ارث اصلی هاشم باشد. موقع تقسیم ارث كه پدرشان از دنیا رفته خواسته

چون فرزند اصلی خانواده نبوده ولیكن جامعه او را فرزند اصلی  خانواده محروم كنند،

آمده و این جنگ و نزاع ادامه دانسته است. بین آن ها اختالف و جنگ و نزاع به وجود 

البالغه موال جد بنی دارد تا روزي كه حقیقت روشن گردد. پس بر طبق این جمله در نهج

امیه را فرزند لصیق و وابسته به عبد مناف می داند نه فرزند اصیل. به طور كلی اصل و 

معلوم زاده از پدر و مادر مشخص و امیه معلوم نیست كه آیا این ها حاللنسب بنی

هاشم امیه و بنیاند یا نامشخص و نامعلوم. در هر صورت دو طایفه در عالم نظیر بنیبوده

اي و خانوادگی داشته كه تا این اندازه با یكدیگر حسادت و عداوت ریشه پیدا نشده

باشند. آن چنان كه هر یك از آن ها دشمن درجه یك دیگري باشد. آن چنان كه تاریخ 

اند تا ظهور حضرت هدو خانواده دائم با یكدیگر در جنگ و نزاع بود قضاوت نموده این

مشاهده می كنیم كه تا چه اندازه ابوسفیان با رسول خدا دشمنی و )ص( رسول اكرم 

 عداوت داشته است. همچنین فرزندان او مانند معاویه و یزید و دیگران. 

 سیاست پیامبر اكرم)ص(:

حكیمانه خود كه پذیرش دین مقدس اسالم را  پیغمبر اكرم )ص( بر اساس تدبیر 

بسیار سهل و آسان قرار داد تا همه كس آن را بپذیرند و مزاحمتی در پذیرش احساس 

امیه هم مانند دیگران دین اسالم را ساده پذیرفتند. پیغمبر اكرم با قبول دو بنی نكنند،

داد در و اجازه می دانستشناخت و او را پاك میكلمه شهادتین مردم را مسلمان می

جامعه اسالمی زندگی كند. مسلمانی مانند سایر مسلمانان واقعی شناخته شود. بین آن 



 

 

ها و سایر مسلمانان رابطه دینی برقرار گردد، به باطن مردم كاري نداشت. گرچه كافر درجه 

ه اي ندارد جز این كیك یا منافق مطلق باشد. ابوسفیان در فتح مكه مشاهده كرده چاره

كلمه شهادتین بر زبان جاري كند. آن ساعتی كه زیر پنجه قدرت رسول خدا قرار گرفت 

با آن همه سوابقی  )ص(براي حفظ جان خود كلمه شهادتین بر زبان جاري كرد. پیغمبر اكرم 

كه از او در نظر داشت و تا آن روز حدود هشتاد جنگ كوچك و بزرگ بر علیه پیغمبر 

ه مسلمانان را در جنگ بدر و احد كشته بود، با همه این ها ترتیب داده بود و آن هم

مسلمانی او را قبول كرد و عالوه امتیازي هم به او داد. در فتح مكه اعالمیه صادر كرد كه هر 

كس اسلحه خود را كنار بگذارد و به پناه مسجدالحرام برود در امن و امان است و كشته 

ن برود در امن و امان است و از این قبیل تسهیالت نمی شود و هر كس هم به خانه ابو سفیا

دیگري كه براي قبولی اسالم مقدر فرمود، زیرا پیغمبر مأمور بود موانع نزول قرآن را و ظهور 

اسالم را از پیش پا بردارد و هر كس را با یك تظاهر ساده قبول شهادتین قبول كند و با 

و رسول خدا باشد. در تبلیغات اسالمی قبول شهادتین بپذیرد گرچه دشمن درجه یك خدا 

فرمود: هر كس دین اسالم را قبول كند اگر دنیا بخواهد به دنیاي خود می رسد و خود می

اگر هم آخرت بخواهد به آخرت می رسد و اگر هدف دنیایی و آخرتی داشته باشد به دنیا و 

آورد. لذا جود نمیآخرت می رسد. اسالم مانعی سر راه ترقیات مادي و معنوي مردم به و

طلب همه كس اسالم را پذیرفتند. مسلمان دنیا طلب به دنیاي خود رسید و مسلمان آخرت 

درب ورودي اسالم را آن چنان وسعت  )ص(به بهشت موعود خدا. در هر صورت پیغمبر اكرم 

داد كه حشرات و حیوانات و درندگان و جنایت كاران و انسان هاي بد و خوب همه از این 

ب وسیع وارد اسالم شدند و مارك اسالمی به لباس و قامت خود زدند و مسلمانی در در

میان مسلمانان شناخته شدند. گرچه جنایت كاران درجه یك تاریخ بودند و الزم است 

السالم چه سیاستی  و ائمه اطهار علیهم )ص(بدانیم در این فضاي وسیع اسالمی پیغمبر اكرم 

فروع دین اسالم تا قیامت محفوظ بماند و هر روز خط اسالم به كار بردند كه اصول و 

 تر تا این كه بشریت را به مقصد مطلوب نایل گرداند.تر و روشنروشن

السالم وسعت دادن به تمام مسلمانان و میدان سیاست پیغمبر اكرم و ائمه اطهار علیهم

وت نماز بخوانند و روزه دادن به آن ها خواه طالب دنیا باشند و براي رسیدن به مال و ثر

بگیرند یا اهل ایمان و تقوا باشند و اخالق و رفتار خود را با قواعد و قوانین اسالمی اصالح 

پذیرفتند و بسیار دقت نمی كردند كه كنند. پیغمبر اكرم و ائمه اطهار مردم را به تظاهر می

فظ حیات و دنیاي خود اند یا براي حباطن آن ها چیست، آیا حقیقتاً اسالم را قبول كرده

اند. رسول خدا در سیاست حكیمانه خود یك چنان حسن ظنی در میان اسالم را پذیرفته



 

 

جور و یكنواخت مؤمن مسلمانان به وجود آورد كه مسلمانان همه در برابر یكدیگر یك

عقیده بود، گمان و خوششناخته شدند و هر مسلمانی نسبت به مسلمانان دیگر خوش

داد كه بعضی مسلمانان معاصر پیغمبر مسلمان واقعی بودند و بعضی ال نمیكس احتم

رفتار و مهربان دیگر مسلمان تظاهري و قالبی. نسبت به همه آن ها رسول خدا خوش 

جا مواظب بود كه عیب و گناه كسی را در جامعه افشاء نكند و بدگمانی بین  بود. همه

ها نسبت به یكدیگر خراب شود. براي حفظ این مسلمانان به وجود نیاورد كه عقیده آن 

آوري می كنیم كه این دو حادثه گمانی دو حادثه از حوادث زمان پیغمبر اكرم را یادخوش

مصداق سوره منافقین و سوره عبس و تولی بود. شأن نزول سوره منافقین در تعریف 

پیش از ورود حضرت  منافق درجه یك رسول خدا به نام عبداهلل بن ابی بود. این عبداهلل

كم اهل مدینه حاضر شده بودند رسول به مدینه، رییس مدینه شناخته شده بود كه كم

او را به پادشاهی خود انتخاب كنند ولیكن اهل مدینه بعد از آشنایی به اخالق و رفتار 

حضرت رسول مشاهده كردند تنها كسی كه      می تواند اختالفات اهل مدینه را با هم 

 )ص(كند و صلح و آشتی كامل بین اهل مدینه به وجود آورد، رسول خدا  بر طرف

كم از مدینه به مكه رفتند و به پیغمبر اكرم ایمان آوردند و از آن حضرت باشد. لذا كممی

خواهش كردند كه به مدینه هجرت كند و رهبر و پیشواي آن ها باشد و به رسول خدا 

نان كه خود و خانواده خود را حفظ     می كنند، قول دادند كه او را یاري كنند. آن چ

رسول خدا و خانواده او را حفظ كنند. پیغمبر اكرم دعوت آن ها را پذیرفت و ایام حج و 

نزدیك جمره عقبه از آن ها بیعت گرفت و قول داد كه با خانواده خود و دوستان و 

نامی را به مدینه اصحاب خود به مدینه هجرت كند. ابتدا یكی از صحابه خود مصعب 

فرستاد تا اهل مدینه را تبلیغ كند و آیات قرآن را براي آن ها بخواند. مصعب جلوتر به 

شنیدند و مدینه هجرت كرد و اهل مدینه در اطراف او جمع شدند. آیات قرآن را می

قبول می كردند. آن چنان آیات قران در روحیه آن ها مؤثر بود كه بعد از شنیدن آیات 

شد و نرمش قلب پیدا می كردند. در نتیجه تمامی اهل مدینه شوق و جاري می اشكشان

نشاط كامل به ورود پیغمبر اكرم پیدا كردند. هر روز جمعیت به خارج مدینه می رفتند، 

در انتظار ورود حضرت رسول بودند و زمانی كه حضرت وارد مدینه شد با ذوق و شوق 

آمدند و تقاضا می كردند قبال كردند. همه كس میتر و كامل تر از حضرت استهرچه تمام

كه رسول خدا میهمان آن ها شود. فقیر و غنی هر كدام یك چنین آرزویی داشتند كه 

فرما شود ولیكن پیغمبر اكرم كه بسیار مواظب بود  رسول خدا به خانه آن ها تشریف

عوت خصوصی د كسی را بر دیگري ترجیح ندهد و همه كس در نظر او مساوي باشند،



 

 

قبول نكرد، فرمود: همین شتر من از جانب خدا مأموریت پیدا می كند، در هر خآن هاي كه 

بخوابد من میهمان همان خانه خواهم بود، فرمود: دعوها فانها مأموره. یعنی مهار شتر من را 

 واگذار كنید و او را آزاد بگذارید خودش مأمور است كه رسول خدا را به كدام خانه ببرد.

شتر همین طور آزادانه حركت می كرد تا به همین زمینی كه مسجد رسول خدا شناخته می 

شود بر در خانه عبداهلل انصاري پدر جابربن عبداهلل خوابید. فوري عبداهلل انصاري دوید 

گفت: اي كاش چشمم بینا اسباب و ابزار پیغمبر اكرم را به خانه برد. زن او هم نابینا بود می

دیدم. پیغمبر اكرم دستی به چشم او مالید و دعا كرد، فوري روشن ل خدا را میبود و رسو

شد. زن و شوهر چقدر زیاد خوش حال شدند و فقیرترین مردم اهل مدینه هم بودند، یك 

طبقه پایین را خودشان استفاده می  اتاق دو طبقه داشتند. طبقه باال را به رسول خدا دادند،

رسول خدا قطعه زمین رو به روي خانه انصاري را خریداري كرد و كردند. در اولین مرتبه 

مسجد خود را كه اآلن به مسجدالنبی معروف است بنا نمود. اهل مدینه در اطراف آن 

حضرت جمع شدند و به آرزوي دیرینه خود كه به انتظار یك رهبر صالح و عادلی باشند 

ول اكرم در میان مردم محبوبیت ندارد رسیدند. عبداهلل بن ابی كه مشاهده كرد با ورود رس

و بازارش كساد است، بناي حسادت و رقابت با آن حضرت گذاشت. ظاهر و باطن موجبات 

اذیت و آزار حضرت را فراهم می كرد. در یكی از جنگ ها كه رسول خدا با اصحابش رفته 

ل خدا بیرون از بودند و بعد از جنگ به مدینه برگشتند عبداهلل بن ابی در میان اصحاب رسو

شهر مدینه در مجلسی كه یاران آن حضرت جمع بودند شروع كرد به بدگویی و بد و بی راه 

 گفتن به رسول خدا. 

اند و حاال به مدینه آمده گفت: این مرد را كه فامیلش او را از مكه اخراج كردهاز جمله می

مدینه رسیدم من و و عزت و ریاست پیدا كرده من به خدا قسم می خورم كه وقتی به 

فامیل من كه عزیزترین آدم ها بوده و هستیم این مرد و فامیلش را كه ذلیل ترین آدم ها 

هستند از شهر مدینه اخراج خواهم كرد و نخواهم گذاشت كارش پیش برود. تا توانست 

جسارت كرد به رسول خدا. زیدبن حارثه كه پسرخوانده حضرت بود و بسیار از آن 

ها بدگویی راحت شده بود به مدینه آمد، خدمت رسول خدا رسید و جریان آنها نابدگویی

را به حضرت گزارش داد كه گفته است من كه عزیزترین مردم هستم این آقا را كه 

ترین مردم است از مدینه بیرون خواهم كرد، پیغمبر اكرم به كسانی كه به اصطالح ذلیل

اعتنایی می كرد. دوست رسانیدند بیاو می خبركشی می كردند و بدگویی دیگران را به

داشت كسی خبركشی كند و فكر حضرت را دربارۀ او تیره كند. چنان نمایشی داد كه نمی

هاي زید را قبول نكرده است. عبداهلل بن ابی هم كه سخنان او را به پیغمبر گزارش خبركشی



 

 

تهمت زده، من به دادند به حضور رسید و عرض كرد: هر كس چنین سخنانی را گفته 

شما بدگویی نكردم. حضرت سخنان عبداهلل را قبول كرد كه بدگویی نكرده و زید را 

تكذیب نمود كه چرا گزارش دروغ داده است. زید بسیار غمنده شده به طوري كه 

نشین شد كه چرا پیغمبر حرف راست او را تكذیب كرده و حرف دروغ منافق را خانه

هاي عبداهلل را كه روز بعد سوره منافقون نازل شد. بدگوییتصدیق نموده است تا این 

ترین را بیرون خواهد كرد خداوند در این سوره كه گفته بود عزیزترین اهل مدینه و ذلیل

در این سوره منعكس نمود و فرمود: یقولون لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن االعز منها 

ه پیغمبر اكرم گزارش داد. پیغمبر یكی از عین جمالت منافق را خداوند ب (8ۀآیاالذل...

صحابه را به خانه زید فرستاد و فرمود: به زید بگو اگر من سخنان تو را تكذیب نمودم 

خداوند تو را تصدیق كرد. غصه نخور كه تو راست گفتی ولیكن من وظیفه دارم سخن 

ها حقیقت ها و تهمتداد دروغ گوییكسی را پشت سر دیگري قبول نكنم. اجازه نمی

باشد یا خالف حقیقت رواج پیدا كند و مسلمانان به یكدیگر بدبین شوند و احساس 

گمانی اي منافق و فاسق در میان مسلمانان هستند، در نتیجه خوشكنند كه عده

 آن ها از بین برود.مسلمانان به یكدیگر تبدیل به بدگمانی شود و حس رابطه 

باشد كه خداوند می فرماید: عبس ان سورۀ عبس میداستان دیگر در این رابطه داست

و تولی ان جاءه االعمی. یعنی به محض این كه نابینایی به مسجد آمد ناراحت شد، اخم 

دانیم این مسئله كه انسان بدون دلیل از كسی كرد و رویش را از آن نابینا برگردانید، می

بدش بیاید و رو برگرداند، در خوشش بیاید و با او گرم بگیرد و از دیگري بدون دلیل 

نتیجه بدون دلیل به كسی احترام بگذارد و به دیگري توهین كند، این توهین و احترام 

جا بزرگ ترین گناه است. مخصوصاً در موردي كه شخصی كه به او احترام شده بی

ثروتمند باشد و كسی كه به او توهین شده فقیر باشد. به دلیل ثروتمندي و لباس فاخر 

سی را احترام كنی و به دلیل فقر و لباس كهنه به دیگري توهین كنی. در این رابطه ك

اند: من تواضع لغنی لغناه ذهب ثلثا دینه. یعنی كسی كه به ثروتمندي احترام گفته

بگذارد و به دلیل ثروتمندي مقابل او تواضع كند، دو سوم دینش خراب می شود، زیرا 

كه عقل و استعدادشان ضعیف است خدا اجازه می دهد  روي قانون و قاعده الهی كسانی

شان قوي است خداوند ثروتمند شوند تا مفسده به پا نكنند و كسانی كه عقل و ایمان

اجازه می دهد و مقدر می كند كه آن ها فقیر باشند. پس این فقر و غنا بیشتر برهان 

لسالم رسید و عرض امحكومیت غنی و محبوبیت فقیر است. مسلمانی خدمت موال علیه

كرد: یا علی تو را خیلی دوست دارم. حضرت فرمود: اگر راست می گویی خود را براي 



 

 

تحمل فقر و ناداري آماده كن كه خداوند دوستان مرا به فقر و ناداري مبتال می كند. پس 

كسی كه به ثروتمندي احترام كند كه ثروتمند است و به فقیري توهین كند كه نادار و فقیر 

جا محكومیت پیدا می كند و این نوع جا و توهین بیست به دلیل همین احترام بیفقیر ا

توهین و احترام بزرگ ترین گناه است كه دل بنده مؤمنی را آزرده و كافري را خوش حال 

كرده است. در این جا شخص ثروتمندي در محضر رسول خدا نشسته بود كه ظاهراً عثمان 

ابیناي مؤمنی به نام ابن ام مكتوم خدمت رسول خدا رسید. بوده است و در این حال فقیر ن

آن شخص ثروتمند بسیار ناراحت شد كه چرا شخص فقیري خود را الیق دانسته در محضر 

آن ثروتمند و پیغمبر اكرم حاضر شود. در این رابطه سوره عبس نازل شد. خداوند در مقام 

. رو ترش كرد این سوره را نازل فرمودتعریض آن ثروتمند كه از آمدن فقیري ناراحت شده و 

به ترجمه این آیات توجه كنید تا ببینید چگونه پیغمبر اكرم عیب و گناه دیگران را به خود 

بندد و اجازه نمی دهد كه گناه كار واقعی ناراحت شود. در این آیات خداوند می فرماید می

چرا نابینایی در محضر او حاضر  كه آن مرد روي خود ترش كرد، اخم نمود و رو برگردانید كه

تر دانی شاید مرد پاكی باشد و در مكتب رسول خدا پاكیزهشده است، به او بگو چه می

تر شود، اما كسی شود، یا از رسول خدا سخنانی بشنود و استفاده كند دین و ایمانش قوي

زه اگر این فقیر می گیري و متصدي كارهاي او هم می شوي. تا كه ثروتمند است تو با او گرم

رشد ایمانی و طهارت پیدا نكند ضررش به تو نمی رسد و به تو مربوط نیست، كسی كه 

لرزد و می خواهد از مكتب خدا استفاده آید از خوف و خشیت خدا تنش میپهلوي تو می

اعتنایی می كنی و او را واگذار می كنی. پس در این آیات نشان می دهد كه كند، تو به او بی

اعتنایی كرده، دل او را آزرده است و به شخص پول دار و ي در این مجلس به فقیر بیمرد

ثروتمند احترام گذاشته و دل او را خوشحال كرده است. این آیات شریفه ابتدا به صورت 

غایبانه متعرض كسی می شود كه چنین رفتاري از او سر زده و بعد به صورت خطاب متعرض 

بدي داري كه به ثروت مند احترام كرده و به فقیر توهین می كنی. او می شود كه چه اخالق 

خود را در خدمت ثروتمندان قرار می دهی و فقرا و بیچارگان را رها می كنی. آیات به این 

شكل است كه ابتدا از شخص غائبی سخن می گوید و بعد ظاهراً رسول خدا را طرف خطاب 

هد كه شخص گناه كار رسول خدا بوده كه به قرار می دهد، ظاهر آیات چنین نمایش می د

ثروتمند احترام گذاشته و به فقیر توهین كرده است با این كه لحن خطاب چنین نیست. 

مثل این كه شما در حضور دیگري از شخصی كه در محضر نیست و غایب است سخن 

سخن بگویید كه چنین كرد و چنین گفت و چنین گناهی مرتكب شد و با لحن خطاب با او 

بگویید كه چرا چنین گفتی و چنان كردي و گناه بزرگی مرتكب شدي. پس جمالت شما در 



 

 

این محضر دو قسم است ابتدا غایبانه سخن می گویی كه چرا چنین گفتی و چنان 

كردي. آیات مخاطب و غایب متوجه یك نفر می شود. مسلمانانی كه این سوره را 

ب است و خدا به پیغمبر خطاب می كند كه خواندند خیال كردند كه پیغمبر طرف خطا

چرا توهین كردي و دلش را آزردي و اجازه ندادي در محضر تو بنشیند و از كالم خدا 

استفاده كند ولیكن با دقت مختصر معلوم است كه طرف خطاب و غیبت شخص دیگري 

ده غیر از پیغمبر است و خداوند متعرض او شده است كه چرا به بنده خدایی توهین كر

كه فقیر و نابینا است. رسول خدا فهمید كه اگر حقیقت این آیات را و طرف خطاب خدا 

را در این آیات تعریف كند آن شخص ثروتمند رسوا می شود و مسلمان ها متعرض او 

خواهند شد و تا روز قیامت مورد مالمت و سرزنش مسلمانان واقع می شود، اجازه نداد 

ت شهرت پیدا كند. تمام آیات را به خود بست كه خدا شخص واقعی كه مخاطب آیات اس

ام و به فقیر مؤمن ام كه به ثروتمند احترام گذاشتهمرا مالمت كرده و من كسی بوده

ام، در نتیجه مصداق واقعی این آیات كه عثمان بود مكتوم و مخفی شد و توهین كرده

و شعور رسول خدا را  رسول خدا جاي او شهرت پیدا كرد و شاید مردمان فاقد فرهنگ

مالمت كردند كه چرا به فقیر توهین كرده است. ولیكن مسلمانان مؤمن و متقی و كسانی 

كه به اخالق رسول خدا آگاه بودند كه چگونه فقرا و بردگان را به خود نزدیك می كند و 

به مقام آن ها احترام می گذارد دانستند كه طرف خطاب خدا در این آیات همان 

است كه به فقیر توهین كرده است، در نتیجه رسول خدا كه از معرفی او ساكت  ثروتمند

شد و خود را مصداق این آیات معرفی كرد دیگران هم ساكت شدند و مفسرین هم به دو 

اي گفتند: مصداق آیات شخص رسول خدا بوده و آن ها قسمت تقسیم شدند، عده

بیشتر علماي اهل سنت و جماعت كسانی هستند كه قائل به عصمت انبیاء نیستند. 

و علماي شیعه صد درصد فهمیدند كه  )ع(اند ولیكن ائمه اطهار چنین تفسیر كرده

مصداق این آیات همان ثروتمندي بوده كه در حضور رسول خدا بوده و به ابن ام مكتوم 

توهین كرده است كه چرا شخص فقیري به خود اجازه می دهد در محضر ثروتمند حاضر 

داد مسلمان و این داستان هم برهان همین حقیقت است كه رسول خدا اجازه نمیگردد 

اي را تحقیر ها عیب یكدیگر را بشناسند، در نتیجه به بعضی احترام بگذارند و عده

 كنند، در نتیجه اختالف به وجود آید و وحد دینی مسلمانان از بین برود.

پرسد كه این آیه: امیرالمؤمنین می در كتاب احتجاج طبرسی یك یهودي عالم از موال

و ما ارسلناك اال رحمه للعالمین... كه در شأن حضرت رسول )ص( نازل شده مطابقت با 

حقیقت ندارد، چگونه آن بزرگوار رحمت عالمیان شناخته می شود با این كه اكثریت 



 

 

ه اسالم را مردم زمان به آن حضرت ایمان نیاورند و اسالم را قبول نكردند و اقلیتی هم ك

اند، در اند بعد از پیغمبر اكرم به دشمنی با آن حضرت و اهل بیت او قیام كردهقبول كرده

اند و اكثریت اهل عالم بر پایه ایمان نیاوردن به او جهنمی نتیجه از لطف خدا محروم شده

اند. پس چگونه آن بزرگوار رحمت خدا براي تمامی اهل عالم است. سائل شناخته شده

دي می گوید: این آیه مطابقت كامل با معناي واقعی خود ندارد و پیغمبر اسالم براي كل یهو

اهل عالم منشأ رحمت و بركت نیست، حضرت در جواب یهودي جمالتی می فرمایند كه 

ابتدا نتیجه و خالصه آن جمالت را در این جا بازگو می كنیم و بعد مختصري به شرح مفصل 

 پردازیم. آن می

 حمت واسعۀ االهی:معناي ر

موال علیه السالم فرمودند: آري این آیه مصداق كامل دارد و مصداق كامل آن حضرت 

رسول اكرم است. او رحمت واسعه خدا براي كلیه انسان ها از اولین و آخرین است. آن 

حضرت مردم را ملزم به قبول شخص خود و دین خود ننمود تا این كه مردم در قبول و یا رد 

در مضیقه قرار گیرند كه هر كس شخص او را قبول كند بهشتی و االّ جهنمی خواهد اسالم 

بود، بلكه آن بزرگوار سه مطلب را در ارتباط با اهل عالم مطرح فرمود كه: هر كس این سه 

اصل را در زندگی قبول كند و بر مدار این سه اصل آن هم برابر عقل و شعور و استعداد خود 

مسیر رعایت این سه اصل اهل بهشت شناخته خواهد شد و در  خاضع و خاشع شود از

بینی قیامت مشمول عفو الهی قرار می گیرد و دیگر خداوند در حساب او دقت و باریك 

هاي شما و نخواهد نمود. در آیه شریفه سوره بقره فرمود: من كه خدا هستم به شناسنامه

را رعایت كند اهل بهشت است، غم و عناوین ظاهري شما كاري ندارم، هر كس این سه اصل 

اي نداشته باشد. اول ایمان و اعتقاد به خداوند متعال، منكر خدا نباشد، خدا را حاكم غصه

بر خود بداند و خود را مسئول اطاعت خدا بشناسد، اصل دوم عقیده به آخرت داشته باشد 

زندگی خود یك دوره و بداند كه بشریت تا ابد زنده بوده و زنده خواهد بود، نهایت در 

دنیایی دارد كه بعد به آخرت منتقل می شود، از كسانی نباشد كه بگویند حساب و كتابی 

نیست و آخرتی وجود ندارد، در نتیجه ظالمانه و جابرانه زندگی كند، به بندگان خدا ستم 

ن نماید. اصل سوم این است كه در زندگی و در اعمالی كه انجام می دهد تا آن جا كه ممك

است و می داند عمل او نافع به حال مردم باشد، ظلم به بندگان خدا نكند یا به آن ها 

 خدمت كند، یا نه خدمت و نه خیانت. اصل ایمان به خدا و ایمان به آخرت و عمل صالح.

اصول سه گانه باال یك اصول فطري و وجدانی است، یعنی كسی در عالم پیدا نمی شود 

انی خود منكر خدا و منكر قیامت و منكر عمل صالح باشد. هر كه در قضاوت فطري و وجد



 

 

كس در هر دین و مرامی باشد. ظلم به بندگان خدا را بر خالف وجدان خود می داند و 

احسان و نیكی به مردم را برابر وجدان خود می شناسد. هر كس خواهی نخواهی كم یا 

خیانت به مردم به خود آن ها بر می  عقیده به مجازات عمل دارند و می دانند كه ظلم و

گردد و خود آن ها گرفتار مجازات ظلم و خیانت خود می شوند و همه كس در وجدان 

پرستان و سایر خود اعتقاد به خدا دارند. خداوند می فرماید: اگر تمام مشركین و بت

الرض آن ها بپرسی: من خلق السموات و اجنایت كاران عالم را یك جا جمع كنی و از 

لیقولن خلقهن العزیز العلیم... یعنی از هر كس خواه ظاهراً كافر یا مؤمن باشد بپرسی چه 

ها را خلق فرموده بدون تأمل جواب می دهد كه خداي عزیز كسی آسمان ها و زمین

علیم عالم و آدم را خلق نموده است. كسی پیدا نمی شود بر اساس قضاوت وجدان خود 

كار را خودش قبول داشت باشد، پس حاكمیت این سه اصل بر منكر خدا شود و این اف

پرست و یا جاهل و نادان باز كل بشریت عمومیت دارد. همان انسان هاي مشرك و بت 

عقیده به خدا دارند، مانند آن چوپان بیابانی هستند كه هرگز تعلیم ندیده و از كسی 

خدا را طرف خطاب قرار می  باز هم به قضاوت وجدان خود راجع به خدا سخنی نشنیده،

دهد كه: تو كجایی تا شوم من چاكرت / چارقت دوزم كنم شانه سرت. یعنی خدا را قبول 

ها بایستی درس بخواند دارد، ایمان به خدا دارد ولیكن معرفتش ناقص است كه در آینده

این سه تا كامل گردد. بنابر این پیغمبر اكرم بر پایه دعوت و قضاوت بعضی از آیات قرآن 

اصل را كه فرهنگ عمومی بشریت شناخته می شود و همه كس در وجدان خود آن را 

اند اهل نجات می داند پس در برابر این رحمت و اسعه الهی كه اخالق و رفتار پذیرفته

پیغمبر اكرم باشد و در برابر این كه كل بشریت را دعوت به این سه اصل می كند و هر 

عذاب آخرت معاف می داند، این پیغمبر با دین و دعوت خود كس آن را رعایت كند از 

 رحمت براي عالمین است. 

در شعاع دین مقدس اسالم عاقبت كل بشریت به سایه توحید اصیل قرآنی كشیده 

ها نجات پیدا می كنند و در مسئله والیت هم پیغمبر اكرم)ص( شوند و از گرفتاريمی

ام قبول  و البد یا امامت را بعد از من چنان كه گفتهمسلمانان را چنان ملزم نفرمود كه االّ

كنید و یا این كه اهل جهنم شناخته خواهید شد. والیت و امامت را اعالم كرد تا كسانی 

كه طالب حق و حقیقت هستند راه زندگی خود را بشناسند ولیكن اصرار نفرمود كه االّ و 

 ا و دین خدا و اسالم.البد یا والیت علی بن ابی طالب و یا كفر به خد

لذا هر كس این سه كلمه:)شهادت به خدا و رسالت رسول خدا و عالم آخرت( را بر 

السالم هم سفارش زبان جاري كرد اسالمیت او را قبول فرمود، به وصی خود علی علیه



 

 

فرمود كه اگر والیت و امامت او را قبول نكردند و دیگران را به خود حاكم نمودند متعرض 

نشود و آن ها را كافر و مرتد نشناسد. در نتیجه بر اساس سیاست و تدبیر رسول خدا  آن ها

السالم فضاي دین و مكتب اسالم چنان ترسیم خدا و آیات قرآن و روش ائمه اطهار علیهم

پذیرد و همه را در شد و وسعت پیدا كرد كه كل بشریت را از اولین و آخرین به پناه خود می

اند: عذاب هاي دنیایی و آخرتی كه نتیجه گناه لذا گفته ار می دهد،مسیر سعادت و نجات قر

و معصیت است دوام ابدي ندارد، بلكه ضرباتی است كه عاقبت فراریان از مكتب را به سوي 

مكتب بر می گرداند و گفته جهنم براي همه كس ابدي نیست، بلكه براي بسیاري از مردم 

اه كاران مقدر شده و فقط عده مخصوصی كه بسیار موقتی است، تنبیهاتی است كه براي گن

در ظلم و جنایت جري و جسور هستند گرفتار عذاب ابدي می شوند كه آن ها هم تمامی 

چنان جنسیت  اند و آنهاي برگشت به سوي خدا و خلق را پشت سر خود خراب كردهپل

ب جهنم و این عذاب اند كه به خود می گویند: تحمل همین عذاانسانی خود را خراب نموده

اند تر است كه بر گردیم از این همه مظلومینی كه به ظلم ما مبتال بودهابدي براي ما آسان

عذرخواهی كنیم و حاكمیت و حقانیت آن ها را بر خود بپذیریم. پس رسول خدا را اگر از 

نظر بركات وجودي و سیاست و دعوت بشریت به سوي نجات به خورشید تشبیه كنیم كه 

او  ایم،مه كس و همه چیز را در شعاع لطف خود قرار می دهد تشبیه به جا و مناسبی كردهه

 حقیقتاً رحمه للعالمین است.

در این رابطه كه اهل عالم بعد از رسول خدا مبتال به حكومت جنایت كاران و ستم كاران 

عالم شدند، یك چنان بال و مصیبتی متوجه اهل عالم شد كه شایسته بود تمامی انسان ها 

به شدت داد و بیداد كنند، گریه و ناله سر دهند. چنان داد و فریاد و استغاثه نمایند كه 

چاه ویل شده و در انتهاي این چاه به وسیله اژدهاي خطرناكی مورد حمله انسانی سرازیر 

 قرار         می گیرد. در این رابطه این كلمات اهمیت پیدا می كند كه ائمه )ع( می فرمایند:

 فعلی االطایب من اهل بیت محمد و علی فلیبك الباكون...

پس در فراق این نیكان و پاكان از اهل بیت رسول خدا كه مردم از لطف و عنایت آن ها  

است كه گریه  اند شایستهمحروم شده و گرفتار حكومت دشمنان جاهل و ظالم شده

كنندگان و مبتالیان به مصیبت فراق ائمه اطهار به شدت گریه كنند و ندبه نمایند. 

وزد و و ضجه كنند، مانند بادهاي تندي كه به شدت میشان جاري شود، داد بزنند اشك

انگیزد در بیابان ها و صحراها راه بیافتند و ضجه و ناله كنند كه اي خدا گرد و خاك بر می

السالم مظهر كجایند دو امام بزرگواري كه مظهر رحمت خدا بودند، كجاست امام حسن علیه

السالم مظهر عزت و عظمت و علیهصلح و صفا و رحمت و مودت و كجاست امام حسین 



 

 

السالم كه یكی بعد رحمت و اسم خدا و كجایند فرزندان صالح و صادق امام حسین علیه

نشست و مردم را به راه حق هدایت می كرد. این از دیگري در مسند تعلیم و تربیت می

ن كیفیت جمالت و عبارات كه الزم می داند مردم این طور ناله و فریاد سر دهند و به ای

بنالند و گریه كنند و سر به بیابان ها بگذارند و گرد و خاك سر خود بریزند حالتی را در 

هاي اند و سرازیر واديمردم ترسیم می كند كه از حركت در راه بهشت محروم شده

 اند. هولناك جهنم گردیده

ده می كنید السالم چاه ویل را تعریف می كنند. مشاهدر این رابطه ائمه اطهار علیهم

كه خداوند در برابر بسیاري از گناهان كبیره كلمه ویل به كار می برد مانند آیۀ ویل لكل 

افاك اثیم، ویل للمطففین ویل للمكذبین، ویل لكل همزه لمزه، ویل للذین یكتبون 

الكتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند اهلل. چقدر زیاد نمونه این آیات است كه خداوند 

ر گناه كبیره این كلمه را به كار می برد. در تفسیر كلمه ویل احادیثی وارد شده در براب

اند: چاه ویل، چاهی است كه انسان سرازیر در آن چاه هفتاد سال طول است و گفته

كشد تا به عمق چاه ویل برسد و در انتهاي چاه مشاهده می كند اژدهایی دهان خود می

ریزد. پس كسی كه شعله آتش از دهان آن اژدها بیرون میرا باز نموده تا او را ببلعد و 

بیند چگونه بایستی سرازیر یك چنین چاهی شده و چنان اژدهایی را در اعماق چاه می

داد بزند و ناله و فریاد كند، شایسته است آن چنان بنالد كه تمامی كائنات از ناله او با 

كشد آدم د هزار سال طول میخبر شوند. می گویند: چاهی كه هفتاد سال یا هفتا

سرازیر شده به عمق آن برسد. چقدر عمیق است و چگونه ممكن است انسانی خود را از 

آن چاه عمیق نجات بدهد. نمی دانند كه امثال این روایات و آیات از باب تشبیه معقول 

دا ها است. مثالً ظلم به بندگان خها به دیدنیبه محسوس است. از باب تشبیه دانستنی

باشد. سقوط از مقام ایمان و انسانیت در به معناي سرازیري در یك چنان چاه عمیقی می

چاه كفر و ضاللت، سقوط در چاه ویل است و چقدر طول دارد كه انسان هاي ظالم و جابر 

شناخته شده تاریخ امثال فرعون و شداد و حجاج و شمر و یزید مانند انسان هاي صالح 

ذر و یا به جاي موسی و عیسی شناخته تقوا امثال سلمان و ابیو مؤمن و عادل و با 

شوند. حقیقتاً چاهی است بسیار عمیق و خطرناك كه خروج از یك چنین چاهی بسیار 

مشكل و یا ممتنع است. روز قیامت اگر هم انسانی مانند شمر و یزید بخواهد خود را از 

ت را از اولین و آخرین از خود آن پرت گاه ظلم و ستم نجات بدهد الزم است كل بشری

راضی كند. از همه آن ها عذرخواهی كند، درست فاصله وجودي فرعون را با موسی و 

جنایت كاران مشهور تاریخ را با پیغمبران و انبیاء در نظر بگیرید، فاصله وجودي بین 



 

 

سان كشد تا انامام حسین و قاتل او و بین موسی و فرعون چقدر زیاد است. چقدر طول می

جابر و ظالمی مانند فرعون خود را به جاي موسی برساند و مانند او محبوب خدا و خلق خدا 

قرار گیرد. خواهید دانست كه فاصله بین این دو مقام كه یكی در اعال علیین و دیگري در 

اسفل السافلین است آن قدر زیاد است كه عمق این چاه ویل و پرت گاه از هفتاد سال و 

سال هم بیشتر است. این است كه ملت هاي مبتال شده به حكومت ظالمان و هفتاد هزار 

جابران و محروم شده از نعمت والیت صالحان و مؤمنان همان افرادي هستند كه الزم است 

 از نظر آه و فریاد و ناله و بیداد مصداق چنین جمالتی در دعاي ندبه باشند. 

جون) و یقولوا (این الحسن این الحسین. فلیصرخ الصارخون و یضح الضاجون و یعج العا

 این ابناء الحسین.

السالم را مطرح فرمودند نه شخص و در این رابطه كه امام حسن و امام حسین علیهم

پیغمبر و علی بن ابی طالب را، براي این است كه این دو بزرگوار از نظر اخالق و رفتار 

حوایج مردم و از نظر تسهیالتی كه براي عالمانه و عادالنه در جامعه و از نظر رسیدن به 

اند درست مانند خورشیدي بودند كه در نجات بشریت از مهالك دنیا و آخرت شناخته شده

 ها.فضاي رحمت و بركات الهی تابش نمودند و دیگران مانند ستاره

از نظر قضاوت قرآن حضرت رسول اكرم "رحمه للعالمین  "درست است كه مظهر

هاي آن السالم هم درست مانند آن بزرگوار، كه اگر فداكاريتقیان علیه هستند و موالي م

شد ولیكن این قضاوت از نظر واقعیت آن دو حضرت نبود، رحمت واسعه خدا متجلی نمی

السالم مجبور بودند كه با شمشیر و جهاد، بزرگوار است. در جامعه پیغمبر اكرم و موال علیه

مردم آن قدر زیاد بود كه بدون جهاد و قتل و كشتار  دین خدا را رواج دهند زیرا جهل

پیشرفت دین ممكن نبود ولیكن این دو امام بزرگوار اوال از ابتداي تولد تا انتها كه در فضاي 

اسالم متولد شدند و رشد نمودند در برابر آن همه مهر و محبت ها از رسول خدا كه هر وقت 

شدند حضرت تا جایی كه اگر پاي منبر ظاهر می بوسیدگرفت و میدید بغل میآن ها را می

نشانید. مردم مشاهده می كردند كه چقدر عشق و آن ها را باالي زانوي خود روي منبر می

عالقه این دو بزرگوار در قلب پیغمبر اكرم متمركز شد. همه یكسان در تاریخ آن ها را 

با این كه مطابق رسوم زمان كه  گفتند: یابن رسول اهلل،شناختند و میپسران رسول خدا می

آوردند و حسب و نسب را منحصرا به پدر مربوط می كردند، مادر را خیلی به حساب نمی

مرسوم نبود كه اوالد دختر را فرزندان پدر دختر بشناسند ولیكن روي تظاهر رسول خدا و 

ر داستان وفات عشق و محبت این دو بزرگوار، آن ها را فرزند پیغمبر شناختند تا جایی كه د

ابراهیم فرزند صلبی آن حضرت جبراییل عرض كرد یا رسول اهلل مقدر است یكی از این دو 



 

 

السالم از دنیا بروند و این تقدیر به رضایت شما واگذار پسر ابراهیم یا امام حسین علیهم

ا شده، اگر دوست دارید فرزندت ابراهیم از دنیا برود و فرزندت امام حسین باقی بماند ی

عكس. اختیار با شماست. حضرت راضی شد فرزندش ابراهیم از دنیا برود و فرزندش 

امام حسین باقی بماند. گرچه ظاهراً این تقدیر را چنین تفسیر كرد كه اگر ابراهیم برود 

السالم از دنیا برود سوزد، مادرش هم كنیز است و اگر حسین علیهفقط دل من تنها می

سوزد، یك دل بسوزد بهتر است كه سه نفر در و پدرش علی می دل من و مادرش فاطمه

فراق بسوزند ولیكن این تحلیل و تفسیر براي مردم ظاهربین است ولی واقعیتی كه این 

دو فرزند در نظر خدا دارند با ظواهر خیلی فرق دارد. امام حسین امام معصوم عاِلم به ما 

اسعه خدا و از نظر فكر و مقام و ایمان كان و ما یكون حجت خدا و قرآن ناطق، رحمت و

صد درصد مانند رسول خداست. ولی شاید این موقعیت براي فرزندش ابراهیم قابلیت 

بماند. ظهور نداشته باشد. حضرت راضی شدند كه ابراهیم از دنیا برود و حسینش باقی 

اً پاي السالم رسمدر زمان رسول خدا چقدر محبوبیت داشتند گاهی امام حسین علیه 

داد و خلیفه دوم ایستاد و او را در معرض اعتراض و پرخاش قرار می منبر خلیفه دوم می 

كرد متعرض حضرت شود. یك روز عمر باالي منبر خود را امیرالمؤمنین جرأت نمی 

شناخت و ابالغ كرد كه من امیرالمؤمنین هستم، مردم به او امیرالمؤمنین بگویند. 

نبر حركت كرد، شاید در سنین نه سال و ده سال بود و فرمود: حضرت امام حسین پاي م

الناس قبل ان تؤمر انزل ایها الكذاب عن منبر ابی ال منبر ابیك ویلك من امرك علی 

ابابكر علی نفسك؟. عمر در جواب گفت: نعم یا حسین لمنبر ابیك. من امرك هذا؟ امرك 

مهتد به. عمر متعرض حضرت شد و گفت: ابوك علی. فقال ان امرنی ابی فانه لهاد و انا ل

آري منبر مال پدرت علی است، اما چه كسی به تو امر كرد و اجازه داد كه پاي منبر 

دانم پدرت یك چنین دستوري حركت كنی و متعرض خلیفه مسلمان ها شوي. آري می 

به تو داده است كه یك جوان پرخاش گر باشی. حضرت فرمود: اگر پدرم چنین دستور 

شوم، این ده وظیفه او هدایت من است، او امام من است و من به وسیله او هدایت می دا

لقبی است كه جبراییل از آسمان آورد و جدم رسول خدا به او اختصاص داد اما چه كسی 

تو را امیرالمؤمنین قرار داده پیش از آن كه ابوبكر را امیر خود قرار دهی او را بر خودت 

محبوبیتی كه حسین علیه السالم در نظر مردم داشت جرأت نمی  حاكم سازي. عمر روي

 كرد متعرض امام حسین علیه السالم شود. 

در هر صورت این دو بزرگوار به عنوان فرزندان رسول خدا در طول تاریخ شناخته 

شدند. پیغمبر اكرم فرمود: الحسن و الحسین ولداي من صلب علی. این دو آقازاده 



 

 

علی هستند. بدیهی است كه تنها انسان هایی كه از صلب رسول خدا و پسران من از صلب 

یا امیرالمؤمنین سنخیت روحی و روانی و علمی و ایمانی با رسول خدا دارند مصداق آیه 

باشند. لذا این تطهیر هستند. این دو برادر بزرگوار و فرزندان معصوم آن ها سایر ائمه می 

 دند. دو برادر ابن رسول اهلل شناخته ش

الزم است بدانیم چگونه امام حسن مجتبی علیه السالم با آن صلح نافع پر بركت خود 

هاي زمان را خاموش كرد و فضاحت بنی امیه را به نمایش گذاشت و همچنین بركات فتنه

وجودي پیغمبر و ائمه را در جامعه آشكار نمود و یا امام حسین علیه السالم كه با شهادت 

یاي ظلم و ستم را تا روز قیامت به فضاحت و رسوایی كشید، بازار ظلم و مظلومانه خود دن

ستم را كساد نمود و علم و عدالت را رواج داد، مردم را بر علیه بنی امیه نهضت داد و همین 

طور بازار ظلم و ستم بر اثر بركات وجود این دو امام بزرگوار رونق خود را از دست می دهد 

آمادگی پیدا می كند. پس حقیقتاً  )عج(خره دنیا براي ظهور امام زمان و كساد می شود تا باال

فراق این دو امام بزرگوار در قلوب اهل ایمان و تقوا خیلی مؤثر واقع شد و مؤمنین و 

مؤمنات در فراق و مصیبت هاي آن ها گریستند و این گریه در شهادت مظلومانه امام 

امام بزرگوار را به عنوان الگو معرفی كردند كه  حسین شدت و رسمیت پیدا كرد. لذا این دو

مردم جا دارد بنالند و بگریند و بگویند: این الحسن این الحسین. در این جا الزم است 

دالیل این كه آن دو بزرگوار سید جوانان بهشت شناخته شدند یادآوري شود كه چگونه 

 نمونه این احادیث مطابقت با حقیقت و واقعیت دارد.

 جهنم مزد و كیفر نیست: بهشت و

الزم است بدانیم زندگی بهشتی محصول علم و عمل انسان ها و محصول معرفت انسان 

ها زندگی بهشتی را مزد اعمال نیك و زندگی جهنمی را ها به خدا و ائمه اطهار است. بعضی

جه هم جریمه اعمال بد می دانند. مزد عمل نیك یا جریمه عمل بد با نتیجه عمل نیك و نتی

عمل بد فرق دارد. نتیجه اعمال غیر از مزد اعمال است. همچنین كیفر و مجازات كفر و گناه 

غیر از نتیجه كفر و گناه است. نتیجه اعمال از عمل جدا نیست ولیكن مزد و كیفر از عمل 

نیك و بد جداست. براي نمونه همین مقررات رانندگی را مثل می زنیم. راننده گاهی خالف 

آورد یا از خط منحرف شده میان دره سقوط كت می كند، تصادف به وجود میمقررات حر

می كند و جان خود را از دست می دهد و گاهی خالف مقررات حركت می كند، تصادف و 

سقوطی واقع نمی شود ولیكن مستحق جریمه است كه پلیس و پاسبان او را جریمه كنند. 

و جریمه می كنند و گاهی نمی بینند و یا گاهی پلیس و پاسبان عمل خالف را می بینند 

صرف نظر         می كنند. همین طور در اعمال نیك. كارگر شما كه به شما خدمت می كند 



 

 

گاهی مزد خود را می گیرد و گاهی محروم می شود. اما همین كارگر كه براي خودش 

را به دست  مشغول كار است مانند باغ دار و كشاورز خواهی نخواهی نتیجه اعمال خود

آورد و محرومیت ندارد. آن جا كه از مزد كار خود محروم می شود صاحب كار را می

جا كه براي خودش كار می  نفرین می كند كه براي او كار كردم مزد من را نداد ولی آن

كند مانند كشاورزي و باغ داري اگر نتیجه گرفت از كار خودش خوش حال می شود و 

د كه كار او ناقص بوده و نتیجه نگرفته است، همین طور در جهت اگر هم نگرفت می دان

كیفر. اگر خالف مقررات رانندگی كرد و جریمه شد از پلیس و پاسبان شكایت می كند و 

اگر هم جریمه نشد از كسی شكایت ندارد، منت كسی را هم قبول نمی كند. در این جا 

ند كسی كه قسم خورده و روزه خود گاهی خداوند متعال گناه كار را جریمه می كند مان

ات را افطار را افطار نموده خداوند او را جریمه می كند، می گوید: به جرم این كه روزه

در پی روزه بگیري و یا  كردي یا بر خالف قسم خودت عمل كردي الزم است دو ماه پی

اعمال روایاتی شصت نفر فقیر را اطعام كنی تا از گناه تو بگذرم یا مثالً در طرف ثواب 

داریم كه اگر این دو ركعت نماز را بخوانی روزي تو زیاد می شود یا خدا به تو چقدر ثواب 

اي یا خواندن می دهد. كتابی به نام ثواب اعمال نوشته شده كه براي خواندن هر سوره

اند. خدا از صد هزار گناه تو می گذرد و صد هزار حسنه در نمازي چقدر ثواب معین كرده

نویسد. انسان ها به طمع این صد هزارها نماز می خوانند و روزه می گیرند امه عملت مین

و گاهی انسان نتیجه عمل خود را از خدا می گیرد و یا نتیجه عمل خوب را به دست 

آورد و همچنین نتیجه عمل بد را. آن جا كه به نتایج عمل خود می رسد نه از خدا می

ب كرده و نه هم خیلی تشكر می كند كه مرا به بهشت برده. شكایت دارد كه چرا مرا عذا

خداوند متعال هم روز قیامت بدون این كه منت سر بندگان بگذارد كه شما را به بهشت 

ام، به آن ها           می گوید: مرحبا به شما این بهشت نیتجه اعمال شماست و شما برده

. می فرماید: لهم اجر غیر وارث بهشتید نه این كه بهشت مزد كار شما باشد

( یعنی اجري بدون منت به آن ها می رسد و اجر بدون منت نتیجه كار 6ممنون)زیتون،

است نه مزد كارگر. مثالً صاحب باغ درخت كاري می كند، كارگري هم با او است كه به او 

ه كمك می كند كارگر در پایان كار مزد خود را       می گیرد و ضامن نیست كه درخت ب

 ثمر برسد یا نرسد ولیكن صاحب باغ ثمرات درخت را می برد كم باشد یا زیاد.

یكی از اشتباهات بزرگ جامعه بشریت این است كه زندگی آخرت را كه بهشت یا 

جهنم شناخته شده است مزد كار نیك و كیفر عمل بد می دانند كه گفتیم: مزد و كیفر 

مه نگیرند، صرف نظر كنند یا به صاحب از نوع پاداش یا جریمه است. ممكن است جری



 

 

عمل پاداشی ندهند ولیكن بهشت و جهنم نتیجه اعمال نیك و بد است، مانند ثمراتی كه 

 براي صاحب باغ از درخت كاري یا كشاورزي پیدا می شود.

پس انسان هاي عارف و عالم و یا پیغمبران و یا ائمه و همچنین خداوند متعال می دانند 

ها وقتی داخل بهشت می شوند،     م نتیجه اعمال نیك و بد است. بهشتیكه بهشت و جهن

هاي آن ها، علم و فرهنگ آن ها، خدمات آن ها به بندگان می بینند نمازهاي آن ها و روزه

خدا، تمامی اعمال خیرشان منشأ علم و معرفتی در وجودشان شده است كه در اثر آن علم 

فرمودند: الدنیا  )ص(ا به وجود آمده. پیغمبر اكرم و معرفت یك چنین بهشتی براي آن ه

مزرعه االخره. یعنی این زندگی دنیایی از تولد تا مرگ كشت گاه زندگی آخرت است. هر 

زند مانند بذري است كه در وجود شما و مردم كشت می شود و عمل نیكی كه از شما سر می

و معرفت سرمایه بهشت است.  آورد و آن علمدر شما و جامعه علم و معرفت به وجود می

همچنین اعمال بد شما مانند بذري است كه در وجود خودتان و یا سایر مردم كشت می 

آورد و آخرین نتیجه ظلم و ستم عذاب هاي شود. جهل و نادانی و عداوت به وجود می

آتشین است كه براي خودشان در دنیا می سازند و آن عذاب ها را همراه خودشان به عالم 

خرت انتقال می دهند. یك جهنمی نمی گوید خدا مرا عذاب كرد بلكه می گوید: خودم آ

خودم را به این عذاب مبتال كردم و همچنین یك بهشتی می گوید: چنین بهشتی را براي 

 خودم ساختم كه عمل نیك انجام دادم و از خداي خود اطاعت نمودم.

 معصوم )ع(:ساخت و ساز زندگی بهشتی و رابطۀ آن با دو امام 

الزم است بحث دیگري هم در تعریف عمل نیك و بد داشته باشیم تا درست روشن  

گردد كه ساخت و ساز زندگی بهشتی و جهنمی به دست انسان است نه به دست خداوند 

دانیم كه نتایج زندگی انسان ها در دنیا خوب و بد همه محصول ساخت و متعال. این را می

ب را انسان ها می سازند و زندگی بد را هم انسان ها می سازند. ساز است. زندگی هاي خو

اگر انسان ها ساخت و سازندگی خود را به صفر تنزل دهند و یك جا بنشینند زندگی آن ها 

هم به صفر و زیر صفر تنزل پیدا می كند. خداوند زندگی را در دنیا و آخرت طوري تنظیم 

خلق خدا باشد، یك سر نخ زندگی را به دست  كرده است كه محصول ساخت و ساز خدا و یا

انسان سپرده و سر نخ دیگر در اختیار خودش. مثال مشاهده می كنید كه تمام درخت هاي 

هایی كه داراي محصول پرفایده است یك چنین درخت ها و دار و زراعتنافع و میوه

خاصیت را هاي بیها را به دست خود و به دست انسان قرار داده است ولیكن زراعتزراعت

خاصیت به دست خود خدا كشت می شود ها و مانند درخت هاي جنگل بیمانند علف هرزه

ها را و درخت و به ثمر می رسد، انسان ها مداخله ندارند بلكه مأمور می شوند آن علف هرزه



 

 

خاصیت را از بین ببرند و بسوزانند، پس به طور كلی زندگی از یك طرف صد در هاي بی

ه دست انسان براي انسان تولید می شود و از آن طرف هم صد در صد به دست صد ب

خدا براي انسان تولید می شود. پس دو دست براي پیدایش زندگی فعالیت می كنند كه 

اگر این دو دست از حركت باز مانده و متوقف شود زندگی هم به صفر و زیر صفر تنزل 

متعال و اراده انسان است. صنایع تولیدي هم دو دست اراده خداوند  پیدا می كند و آن

بر سه قسم است، بعضی صنایع مانند كشاورزي و دام داري و درخت كاري به دست خدا 

كارد و خدا آن را پرورش می دهد و به ثمر می و به دست انسان است. انسان بذري می

د محروم می رساند. اگر انسان بذري نكارد و نهالی را همچنین كشت نكند از روزي خو

پس هر دو بایستی كار كنند و خوراك و غذا شود. پس دست خدا و انسان در كار است، 

تولید نمایند و بعضی صنایع صد در صد به دست انسان است و خداوند متعال جز این كه 

مواد اولیه آن صنعت را در طبیعت ساخته است، در ساخت و سازندگی آن چه به دست 

ی كند جز این كه به انسان مهلت می دهد و امكانات در اختیار او انسان است مداخله نم

می گذارد تا براي خود آن چه الزم دارد بسازد. صنایع دوم كه صد در صد به دست 

بافی و دوزي و پارچه  سازي و صنایع دیگر، لباس سازي و ماشینانسان است مانند خانه 

خداوند است كه مواد اولیه صنعت را در  اش باصنایع فكري و فرهنگی، امكانات اولیه

طبیعت آماده      می كند مانند پشم و پنبه براي لباس و یا معادن و فلزات براي 

آالت و تهیه لباس و امثال آن مانند محصول كشاورزي و دام آالت. صنایع ماشین ماشین

بلكه این  ،كاري آن به دست انسان و پرورش آن به دست خدا باشد داري نیست كه تخم

سازي صد در صد به دست انسان است و این سازي و ماشین  صنایع مانند خانه

سازندگی زندگی و یا صنایع زندگی به دست خدا باشد یا به دست انسان از صفر شروع 

اي كه این دو زندگی را می می شود و به كمال مطلق خاتمه پیدا می كند و تنها شجره

انسان است كه به كار و فعالیت مشغول می شود و خداوند هم  سازد و به كمال می رساند

ترین محصول آن به به او امكانات می دهد. آخرین محصول این شجره بشریت و كامل

سازي و خانه سازي  نام بهشت و جهنم شناخته شده است. پس جهنم از نوع ماشین

زندگی صد در صد به است كه مواد اولیه آن به اراده خدا پیدا می شود و ساخت و سا

سازي و مصالح ساختمانی آن كه خاك و آب و سنگ و دست انسان. مثالً مواد اولیه خانه 

آهن است به دست خدا ساخته شده، آب را و معادن را و خاك و سنگ را خدا ساخته 

آالت و ساختمآن ها صد در صد به دست انسان ولیكن صنعت سازندگی مانند ماشین

این كه امكانات در اختیار سازندگان قرار دهد كار دیگري انجام     است و خداوند جز 



 

 

باشد نمی دهد ولیكن تهیه مواد غذایی كه محصول كشاورزي و دام داري و باغ داري می

حركت اولیه آن كه بذر و نهال باشد به دست انسان است و پرورش آن كه ساختن مواد 

ن با همین محصوالت كه در دنیا به وجود غذایی باشد به دست خداوند متعال است و انسا

آورده وارد زندگی آخرت می شود، پس آخرت محصول عمل و علم انسان ها و خداي انسان 

باشد. زندگی بهشتی از نوع كشاورزي و دام داري است كه بذر آن و كشت آن به ها می

ه انسان ها دست انسان است. بذر آن عبارت است از گفتار نیك و كردار نیك و خدماتی ك

به یكدیگر دارند و یا رابطه اي كه با خداوند متعال دارند. مجموعه كردار و گفتار نیك بذري 

است كه به دست انسان ها در دل انسان ها كاشته می شود و ثمره آن محبتی است كه در 

پروراند و دل انسان ها نسبت به یكدیگر ظاهر می گردد و خداوند تمامی این بذرها را می

اند زندگی بهشتی می سازد و از آن راي كسانی كه عامل گفتار گفتار و كردار نیك بودهب

باشد كه مواد اولیه آن را براي ادامه سازي و خانه سازي می طرف جهنم مانند ماشین 

زندگی، خدا می سازد و ساخت و ساز زندگی آن صد در صد به دست انسان است. مثال 

خلقت آب و خاك است كه انسان ها به آن احتیاج دارند خلقت آتش در طبیعت مانند 

ولیكن تبدیل این آتش ها به جهنم كه مخصوص ظلم و ستم و ساخت و ساز جهنم است، به 

باشد. خداوند آتش را ساخته است كه من با ایجاد آن به بندگان خدا دست انسان ها می

سوزاند، پس خدمت خدا را می اي از بندگانخدمت كنم و دیگري با این آتش ظالمانه بنده

گزار با آتشی كه سرماو مصیبت ها را از مردم دفع نموده براي خود بهشت ساخته و آن 

اي از بندگان خدا را آتش زده است، براي خود جهنم ساخته است، زیرا این دیگري كه بنده

این است كه آتش در زندگی آخرت به اراده مظلوم به ظالم انتقال پیدا می كند. نتیجه بحث 

ساخت و ساز جهنم صد در صد به دست انسان است. خداوند مواد اولیه آن را می سازد 

ولیكن ساخت و ساز بهشت، بذر آن به دست انسان است مانند زراعت كاري و باغ داري و 

ساخت و ساز آن به دست خداوند متعال. پس بهشت و جهنم نتیجه اعمال است نه این كه 

 ه باشد كه از عمل قابل انفكاك است.از نوع مزد و جریم

بحث ما در این جا این بود كه این همه پیغمبران و خاتم پیغمبران و ائمه اطهار تا امام 

ساز زمان و این همه علما و دانشمندان مكتب والیت همه این ها با علم و عمل خود بهشت 

نه در برابر میلیون ها اند چگواند و در ساخت و ساز زندگی بهشتی عامل مؤثر بودهبوده

آفرین فقط این دو برادر كه امام حسن و امام حسین باشند سید جوانان انسان بهشت 

اند، یعنی زندگی آخرت كه یك مملكت و حكومت است، پادشاهان بهشت شناخته شده

 باشند. الزم است این دو برادر در بهشتمشهور و اصلی آن امام حسن و امام حسین می



 

 

الصلوه و طیل عوامل جهنم سازي امتیاز مخصوصی نسبت به ائمه اطهار علیهمسازي و تع

السالم داشته باشند تا بر اساس آن امتیاز سید جوانان بهشت شناخته شوند و الزم 

بدانیم چگونه عمل این دو برادر در دوره امامتشان عامل بسیار مؤثر در نجات بشریت از 

دانیم كه پیغمبر اكرم ی بهشتی بوده است. این را میظلم و گناه و حركت به سوي زندگ

كه خداوند ایشان را رحمت للعالمین نامیده، مؤسس دین اسالم بوده. آن حضرت در 

سیاست تعلیم و تبلیغ خود مأمور بودند كه هر انسانی را با دو كلمه اقرار به توحید و 

كافر و منافق باشند. پس  رسالت قبول كنند. مردم را با تظاهر بپذیرند گرچه در باطن

ایشان بشریت را از گوشه و كنار دنیا مانند چوپانی كه گوسفندان پراكنده خود را جمع و 

آورد بشریت را از گوشه و كنار عالم جمع و جور كرد و به زار میجور می كند و به علف

سالم را زار اسالم وارد نمود و خیلی دقت نكرد كه       انسان هایی كه دولت اعلف 

زار اسالم كرد و پذیرند در باطن خود گرگند یا گوسفند. بنابراین همه را وارد علفمی

السالم سپرد. موال بن ابی طالب علیهم زعامت آن را یا چوپانی آن ها را به علی

السالم هم كه بیشتر مأمور به جهاد و بر طرف ساختن مزاحمین دین مقدس اسالم علیه

این بود كه حقیقت اسالم را كه خطی است بسیار لطیف و باریك به اهل اش بودند، برنامه

پذیرد به خدا واگذارد. چقدر دقت می كرد پذیرد یا نمیعالم نمایش دهد و بعداً كسی می

كه این حقیقت و این امر لطیف را به مردم بفهماند. در این رابطه داستان دو ثروتمند 

لحه و زبیر بودند و ساعتی میهمان آن حضرت قدرتمند زمان علی بن ابی طالب كه ط

شدند خیلی جالب و جاذب است. طلحه و زبیر در مسیر گشاد بازي عثمان كه حقیقتاً 

طلبان از آن جمله طلحه و امیه و بعضی ثروت المال مسلمانان را در معرض غارت بنیبیت

این كه چند روزي در زبیر قرار داده بود و امثال طلحه و زبیر خیال می كردند به دلیل 

اند مالك بال منازع و در ركاب آن حضرت با دشمنان جنگیده خدمت رسول خدا بوده

ثروت اسالم هستند. در دوران حكومت خلفاء آن قدر ثروت براي خود ذخیره كرده 

دانستند و خیال بودند كه نمونه نداشتند. این دو نفر كه خود را ذي حق ثروت اسالم می

آن هاست. بعد از آن كه موال هاي درجه یك مانند وزارت مخصوص ستمی كردند ریا

السالم بر اساس بیعت عمومی و همگانی به خالفت رسیدند براي تبریك خالفت علیه

السالم چراغ اتاق ساعتی به خدمت آن حضرت شرفیاب شدند. بعد از شرفیابی موال علیه

المال مسائل ود كه در شعاع چراغ بیترا عوض كردند، قبال قلم و كاغذي در اختیارشان ب

نوشتند و حال كه آن دو نفر وارد شدند چراغ را عوض كردند و چراغ شخصی خود را می

را آماده نمودند. طلحه و زبیر بعد از سالم و تعارف و تبریك خالفت عرض كردند آقا 



 

 

فرمودند: چراغ اول چه عیبی داشت كه آن را خاموش و چراغ دوم را روشن كردید؟ حضرت 

سوخت و من هم كارهاي حكومتی را كه نویسندگی باشد المال میچراغ اول به نفت بیت

دادم و حاال كه شما میهمان من شدید وظیفه شخصی خود را بایستی انجام دهم انجام می

المال استفاده كنم. كه پذیرایی شما باشد. حق ندارم براي كارهاي شخصی خود از پول بیت 

خودم بایستی خرج كنم و شاید در این ساعت كه آن ها میهمان حضرت بودند  بلكه از مال

المال مصرف می شد و حضرت در خرج این دو ریال براي كار  به اصطالح ما دو ریال از بیت

دانستند. این خرج المال میشخصی خود، خودداري فرمودند و خود را خائن به بیت 

دانستند المال میرا مستحق میلیاردها تومان از بیت دوریالی در برابر فكر كسانی كه خود 

جا این دو نفر  نمایش عجیبی است كه جز امام معصوم كسی تحمل آن را ندارد. در همین

تصمیم گرفتند بر علیه حضرت قیام كنند و آن حضرت را از حكومت اسالم كنار بزنند. 

ضرت با معاویه بن ابی سفیان مسئله دیگري كه در این رابطه پیش آمد مسئله رفتار آن ح

دار حكومت شام و سوریه و لبنان بود. معاویه هم در زمان خالفت خلفاي قبلی كه عهده

هاي حكومت خود را خیلی استوار اندوزي زیاد و تسخیر افكار مردم پایهامروز بود، با ثروت 

اي براي معاویه هو محكم كرده بود. حضرت بالفاصله بعد از آن كه به خالفت انتخاب شد نام

نوشت كه همان كسانی كه خلفاي قبلی را روي كار آوردند و با آن ها بیعت كردند، امروز با 

اند. وظیفه مسلمانان گوشه و كنار عالم است كه اند و به خالفت من رأي دادهمن بیعت كرده

سلمان طبق قانون اساسی اسالمی این بیعت را بپذیرند و تسلیم حكومتی شوند كه سران م

اند. مسلم بود كه معاویه بر اساس خبث ها و اكثریت مردم آن حكومت را به وجود آورده

پذیرد. سران مسلمان ها به حضرت پیشنهاد طبیعی كه دارد هرگز حكومت علی را نمی

كردند كه اآلن به این زودي حكم عزل معاویه را ابالغ نكن، چند ماهی یا چند سالی متعرض 

هاي حكومت خودت محكم و استوار شود، بعد به آسانی می توانی او را عزل او مباش تا پایه

كنی. حضرت فرمود: یك دقیقه و یك ساعت هم نمی توانم ظالم چپاول گري مثل معاویه را 

به استخدام خود در آورم زیرا مسئول جنایت هاي او هستم. جواب خدا را چه بدهم كه 

ام. مسلم بود كه بعد از این نامه در مسند قدرت نشاندهام و مانند معاویه را كمك ظالم بوده

هاي قدرت خود را محكم می كند و هرگز با آن حضرت سازگاري معاویه هر چه بیشتر پایه

شد المال خرج میاي كه شاید دو ریال از بیتندارد. این دو عمل یكی تعویض چراغ فتیله

ذخیره كرده بودند و همچنین عزل معاویه  در برابر طلحه و زبیر كه آن همه ثروت براي خود

سوز می كند، یكی جنگ بصره و طلحه و زبیر صد حضرت را گرفتار دو جنگ خانمان صد در

جنگ صفین به وسیله معاویه و عاقبت هم این دو جنایت كار حكومت دیگر با آن حضرت و 



 

 

كارانی  آن حضرت را متالشی نمودند و دو مرتبه زعامت مسلمان ها به دست جنایت

مانند یزید و معاویه افتاد. همه كس ایراد گرفتند كه چرا یك چنین خط باریكی را در 

حكومت خود ترسیم نموده كه جز خودش و امام هاي معصوم كسی نمی تواند در این 

اند. خطی است از موي خط حركت كند، همان خطی كه ائمه اسالم را تعریف كرده

السالم قابل مسلم است كه سیاست تند و تیز موال علیه تر.تر و از شمشیر برندهباریك

تطبیق با مردم زمان نیست و نمی توانند حكومت حضرت را با این دقت و باریكی تحمل 

مردي  كنند. لذا سران اسالم سیاست حضرت را قبول نكردند. به طور كلی گفتند: گرچه

ر اسالمی را اداره كند. با شجاع و دانا و تواناست ولیكن سیاست ندارد كه چگونه كشو

 هاي غیر قابل تحمل مردم را بر علیه خود   می شوراند.بینیها و باریك این دقت

 سیاست موال علی )ع( براي ایجاد حكومت ابدي:  

داري نداشتند و یا یك چنان سیاستی در الزم است بدانیم آن حضرت سیاست ملك 

سلطان اهل عالم باشند، البته چنان كه پیش گرفتند كه تا ابد سلطان مسلمان ها و 

اي ظالم را در مسند المال خیانت كنم و یا ساعت و دقیقهاي به بیتاند اگر ذرهفرموده

قدرت بنشانم در قضاوت الهی محكوم خواهم بود و جواب خدا را نمی توانم بدهم. پس 

ه اهل عالم هدف آن حضرت در این حكومت چهار ساله معرفی خط حق و عدالت بود تا ب

بفهماند دین خدا یك چنین خط باریكی است كه هر كس دوست دارد اهل بهشت باشد 

بایستی در چنین خطی حركت كند و ذره اي خود را آلوده به ظلم و ستم ننماید. این بود 

السالم كه هدفش معرفی حقیقت حق است. می خواهد به اهل عالم برنامه موال علیه

سلیم كامل و اطاعت خالص از خداوند متعال است و هرگز با بفهماند كه حقیقت دین ت

اهلل علیها. در این  هوي و هوس بندگان سازگار نیست و اما سیاست حضرت زهرا سالم

جا وقتی مسلمانان صدر اسالم به رسول خدا پیشنهاد كردند كه در برابر خدمات شما 

فرمودند: ببینیم خداي من  پولی به شما برسانیم حضرت در حالی كه ناراحت شده بودند

چه اجري براي من مقدر و مقرر می كند. این آیه شریفه نازل شد: قل ال اسئلكم علیه 

 اجراً اال الموده قی القربی. از شما اجر و مزدي جز مودت به نزدیكان خود نمی خواهم.

مودت وابستگی خالص است، وابستگی دائمی. در صفحات گذشته گفته شد كه روابط 

 ستی انسان ها با یكدیگر در سه مرحله تكامل پیدا می كند: مودّت و خلّت و محبّت.و دو

مودت وابستگی دائمی است. غالباً فرزندان در ارتباط با پدر و مادر خود داراي مودت 

ها را به حزبی تشبیه كنیم، اولین كسانی هستند یعنی وابسته به پدر و مادر. اگر خانواده

اند فرزندان هستند و اگر نمونه این وابستگی به پدر و نویسی كردهكه در این حزب نام 



 

 

مادر وابستگی به پیغمبران و پیشوایان دینی پیدا شود، یك چنین وابستگی كه خود را با 

 بیند و می داند این وابستگی را مودت می نامند. یعنی اگر آزادانهآن ها و همراه آن ها می

ها و یا تبلیغی در كار نباشد كه آیا بین این دو نفر به علی گیري شود، تهدید و تطمیعیرأي

اش بیشتر به السالم رأي می دهد، گرایش قلبیها. اگر به علی علیه رأي می دهد یا معاویه

باشد. پیغمبر اكرم می فرماید: اجر من مودت به نزدیكان من است. آن قدر اولیاء خدا می

اند كه انسان با كوچك ترین گرایش و نمایش داده زحمت قرارحضرت مطلب را ساده و بی 

آید. نفرمودند: مودت به من، زیرا آن حضرت از دنیا می رود و امت آن حضرت به حساب می

القربی،  یا در زمان خیلی طوالنی وابستگی به آن حضرت زحمت دارد. فرمودند: به ذوي

النی به من نزدیك است و به یعنی اجر من این است كه تو اگر بعد از من احساس كردي ف

من مربوط است و به خاطر این ارتباط گرایش به او پیدا كردي، با همین گرایش قلبی حق 

 پیغمبر را ادا كردي و پیغمبر از تو تشكر می كند كه حق او را رعایت نمودي. 

در این جا اگر سئوآل كنند این گرایش رعایت چه حقی از حقوق پیغمبر است و چه 

برداري از حال رسول خدا دارد، جواب این است كه بزرگ ترین نفع پیامبران و بهره نفعی به

شجره زندگی همین است كه بتوانند انسانی را به زندگی بهشتی برسانند و آن ها را از 

مهلكه كفر و گناه برهانند. رسول خدا در این جمالت می فرمایند: حق من شما مردم 

ر زندگی بهشتی ببینم، مانند پدر و مادري كه به فرزندان هستید كه شما را همراه خود د

می گویند: حق ما پدر و مادر خوشبختی شماست، اگر تو اي فرزند، خود را ضایع نمودي به 

هالكت انداختی از دایره محبت و وابستگی به پدر و مادر خارج شدي، ثمرۀ زندگی پدر و 

د را در هالكت و بدبختی ببینند، پول مادر را ضایع كردي. پدر و مادري كه فرزندان خو

فرزندان براي آن ها چه سودي دارد، رسول خدا به امت می فرماید: حق من بر شما این 

است كه سر و كله شما را در زندگی بهشتی ببینم و این زندگی بهشتی منحصراً از مسیر 

اندید مانند حركت من و ذوي القربی من حاصل     می شود. شما اگر خود را به جهنم كش

 اند.ثمر كردهفرزندانی هستید كه خود را به هالكت انداخته و شجره زندگی پدر و مادر را بی

ها می گویند: آیا صلواتی كه ما براي پیغمبر ادا می كنیم و براي آن در این رابطه بعضی

را حضرت دعا می كنیم، براي آن حضرت چه سودي دارد، زیرا آن بزرگواران اجر كامل خود 

اي از لطف و رحمت خود براي آن ها مضایقه نفرموده. اند. خداوند ذرهاز خدا دریافت كرده

هر چه دارد به آن ها تحویل داده و آن ها را جاي خود نشانده است. دیگر دعاي ما كه 

صلوات باشد چیزي را براي آن ها كم و زیاد نمی كند. این همه اخبار و احادیث داریم كه 

اي براي دعا كنید. براي امام زمان دعا كنید، بعضی بندگان خدا هر روز صدقه براي پیغمبر



 

 

سالمتی امام زمان می دهند و یا براي بقاء وجود آن حضرت نذر و نیاز می كنند، حقیقتاً 

اگر تمام مردم براي رسول خدا دعا كنند و یا به عكس، همه آن ها نفرین كنند مانند 

السالم را نفرین می كردند، این دعاي همگانی و یا علی علیه امیه و پیروان آن ها كهبنی

نفرین همگانی براي پیغمبر و امام یا براي خدا چه سود و زیانی دارد كه اگر علی 

السالم را نفرین كردند، مصیبت می بینند و اگر دعا كردند خوشبخت می شوند. علیه

م و زیادي لطف خدا براي آن ها حقیقتاً براي خود آن ها و درجه و مقام آن ها و یا ك

نیازي مانند ذات مقدس خداوند متعال تأثیري ندارد. وضعیت وجود آن ها از نظر غنا و بی

است كه فرمود: و من كفر فان اهلل غنی عن العالمین. سود و زیان اولیاء خدا از اقبال و 

ه جهنم بكشاند ادبار مردم سود و زیان انسانی است، نه مالی و مادي. هر كس خود را ب

یك فردي از امت پیغمبر را ضایع كرده است. مانند فرزندي كه خودكشی می كند ضرر 

پدر و مادر این است كه یك اوالدي از آن ها كم شده است و هر كس خود را به بهشت 

بكشاند یك فردي به امت پیغمبر اضافه كرده است مانند پدر و مادر كه فرزند دیگري 

نهایت حریصند بر این كه مردم را به زندگی ساند. پیغمبران بیخدا به آن ها می ر

بهشتی برسانند لذا در آیه دیگر فرمود: ما سئلتكم من اجر فهو لكم، یعنی این مزدي كه 

تر باشد نه این كه سعادت من زیادتر و یا كماز شما خواستم براي سعادت خودتان می

 شود. 

حضرت زهرا سالم اهلل علیها گرچه یكی از معصومین كامل العلم و كامل االیمان 

است ولیكن در ظاهر شغل نبوت و امامت ندارد كه وظیفۀ اجتماعی او با وظیفه شخصی 

السالم مأمور به صبر و دانست كه شوهرش علی علیهاو تفاوت داشته باشد. او می

اضح و روشن كه هركس طالب حق و استقامت است. فقط چهرۀ حق است بسیار و

عدالت است به سراغ آن حضرت برود و از او اطاعت كند و هركس طالب دنیا و ثروت 

است بداند كه براي جلب دنیا و ثروت از خط مستقیم اسالم منحرف می شود و عذاب 

از برنامه حركت اسالمی و  )س(هاي آخرت را براي خود خریداري می كند. حضرت زهرا 

بشر در مسیر اسالم تا رسیدن به زندگی بهشتی و عدالت كامل آگاهی مطلق تكامل 

اي می دانند كه در مسیر حوادث و باد و باران دارد. ایشان جامعه بشریت را مانند شجره

و طوفان الزم است رشد كند تا روزي كه به علم و عقل كامل برسد و با عقل كامل خود 

دانست كه جهل مردم با كشتن و اهم كند. او میموجبات ظهور حكومت عدل الهی را فر

دانست كه بستن و با تهدید و تطمیع برطرف نمی شود بلكه با حوادث و ابتالئات. می

كاران بایستی به نتایج معصیت خود برسند و برخورد كنند. ضررهاي گناه و معصیت



 

 

جود آمده آن ها معصیت را ببینند و بچشند شاید همان ضررها و خطرها كه از معصیت به و

را به خط اطاعت برگرداند. شما دو نفر انسان را در نظر بگیرید كه یك نفر از ترس زندان و 

شالق گناه نمی كند و اگر زندان و شالق نباشد مرتكب گناه نمی شود و آن دیگري از نتایج 

ن دو نفر اعتباري و سقوط از انسانیت است گناه را ترك می كند، ایآبرویی و بیگناه كه بی

اند اما یك نفر از ترس شمشیر و اند و از خط ظلم و كفر برگشتههر دو گناه را ترك كرده

شالق گناه را ترك نموده و آن دیگري از نتایج گناه كه سقوط از انسانیت و فضیلت و 

آبرویی باشد گناه را ترك نموده. توبه واقعی را كدام یك از این دو نفر دارند. بدیهی است بی

آبرویی و سقوط از مان انسانی كه خطرات گناه و معصیت و نتایج كفر و گناه كه بیه

اي توبه واقعی است انسانیت باشد او را به سوي خدا برمی گرداند و توبه می كند. چنین توبه

كه چنین آدمی صد در صد مؤمن صالح و اهل بهشت خواهد بود و خداوند متعال هم توبه او 

پذیرد و او را در ردیف اهل ایمان و تقوا قرار می دهد و اجازه نمی دهد میرا از كفر و گناه 

در برابر كفر و گناهش خجالت بكشد. براي نمونه توبه حربن یزید ریاحی در صحراي كربال 

بگیران درجه اول بود, ولی فكر كرد كه به فرمان كسی كه یكی از فرماندهان ارتش و حقوق 

جنگد كه حسین بن علی بهترین باشد با كسی میانسان ها می مانند ابن زیاد كه بدترین

انسان ها باشد. خطراتی كه از جنگ با حسین در نظرش مجسم شد كه چگونه از انسانیت 

السالم و سقوط می كند او را وادار به توبه نمود. رفت به طرف موال ابی عبداهلل الحسین علیه

اي توبه عادالنه و عاقالنه انتخاب كرد. یك چنین توبهبعد از قبولی توبه، شهادت در راه او را 

است كه خطرات گناه انسان را به سوي خدا برمی گرداند. این است توبه واقعی كه قابل 

قبول است و مردود نیست و اما اگر كسی را بترسانند كه اگر با اهل حق بجنگی تو را 

حق بجنگد آن ترس و توقف, توبه  ترسد كه با اهلكشیم یا شالق می زنیم و آن آدم میمی

آید. به محض این كه تهدید و تطمیع برداشته شود و مخصوصاً اگر پاداش و به حساب نمی

اي به او وعده دهند به طرف كفر و گناه می رود و به طمع دنیا از آخرت محروم می جایزه

میع قابل دوام شود. حضرت زهرا سالم اهلل علیها می داند كه حكومت بر پایه تهدید و تط

نیست. بهترین حكومت حكومتی است كه بر پایه علم و آزادي مردم باشد یعنی مردم صالح 

و سعادت خود را در اطاعت خدا و اولیاء خدا بدانند. خدا را به دلیل علم و معرفت سجده 

كنند، نجات و سعادت خود را در اطاعت امام و پیغمبر بدانند و اطاعت كنند. علم و معرفت 

نسان را تسلیم خدا كند نه خوف و طمع. حكومت هاي غیر دینی و غیر الهی همه جا بر ا

اي دوام پیدا می كنند. ابرقدرت ها دوستان پایه تهدید و تطمیع استوار می شوند و تا اندازه

كشند و اندازند به آن ها ثروت می دهند و مخالفان خود را میو پیروان خود را به طمع می



 

 

ند. به محض این كه خوف و طمع برداشته شود دوستان و دشمنان هر دو به ترسانیا می

ور می شوند و او را از بین می برند پس بهترین حكومت ها، حاكم ظالم خود حمله

بر پایه عقل و آزادي است كه انسان ها سعادت ابدي خود را در اطاعت خدا و اولیاء خدا 

كنند. پس با این دالیل كه حضرت زهرا سالم اهلل  بدانند و براي نیل به سعادت اطاعت

علیها آگاهی كامل دارد. می داند كه شوهرش و یا فرزندانش بعد از این، مأمور به صبر 

هستند تا روزي كه بشریت به رشد كامل برسد و موجبات حكومت فرزندش امام قائم 

منان به ظاهر فراهم شود. علی علیه السالم وظیفه ندارد با غاصبین خالفت و دش

مسلمان بجنگد ولیكن از طرفی اتمام حجت هم واجب و الزم است كه بایستی 

هاي خدا امر به معروف و نهی از منكر نمایند و حجت حق را بر ظالمین و غاصبین حجت

با علم و حكمت خود چنین تشخیص داد كه بایستی به مسجد  )س(تمام كنند و زهرا 

خالفت شود و به مسلمانان زمان بفهماند كه چگونه  برود و متعرض ظالمین و غاصبین

اند. از اند و چه آینده خطر آفرینی براي خود ترسیم كردهدر خط كفر و گناه قرار گرفته

این رو تصمیم گرفت به مسجد برود و مسلمانان را بر این انحرافی كه به آن مبتال 

اولین  )س(ضرت زهرا اند آگاه كند. گرچه در این راه كشته می شوند. پس حشده

گذاران و ظالمین زمان بودند مبارزه كرد  معصومی بوده كه با غاصبین خالفت كه بدعت

اند و و آن مسلمانان مستعضف و گول خورده را هم آگاه كرد كه در چه خطی قرار گرفته

اند. سخنرانی مفصل حضرت زهرا كه حاوي چه آینده خطرناكی براي خود تهیه دیده

و حقایق اسالم است گرچه ظاهراً به منظور غصب اموال و محرومیت از ارث  تمام نكات

پدر و بزرگواراش بوده ولیكن با جمالت و سخنانی كه در خطبه خود به كار می برد دفاع 

از حق والیت و امامت بوده و مردم را آگاه نموده است كه در مسیر غصب خالفت و 

اند. ن چه آینده خطرناكی براي خود تهیه دیدهواگذاري زعامت اسالم به ظالمان و نااهال

ساكت  )ع(همان سخنرانی مفصل باعث شد كه غاصبین خالفت دانستند كه گرچه علی 

تر است و مدارا می كند ولی زبان گویاي حضرت زهرا براي آن ها از هر چیزي خطرناك

بت هم است. لذا صد در صد تصمیم گرفتند كه آن حضرت را به قتل برسانند و عاق

چنان كردند كه تصمیم گرفته بودند. حضرت زهرا سالم اهلل علیها در راه دفاع از امامت 

و عدالت و مبارزه با ظلم و ظالم شهیده شدند و از دنیا رفتند. گرچه ائمه اطهار علیهم 

السالم براي حفظ مصلحت اسالم او را به این كه در راه خدا كشته شده شهرت ندادند و 

 كردند كه مریض شده و از دار دنیا رفته است.  چنین وانمود

 جلوۀ حضرت زهرا )س( در متزلزل نمودن خالفت منافقین: 



 

 

هاي حكومت و خالفت غاصبین را تا روز قیامت متزلزل پایه )س(دو نوع جلوه حضرت زهرا 

نمود. یكی مسئله سخنرانی او در مسجد و محكوم كردن غاصبین خالفت با استدالل به 

آن. آن ها تا توانستند اخبار و احادیث جعلی ساختند و به رسول خدا نسبت دادند آیات قر

تا حكومت خود را مشروع و اسالمی معرفی كنند. بزرگ ترین دروغ سازي آن ها این بود كه 

پیغمبر مال و ثروتی از خود به یادگار نمی گذارد كه آن مال و ثروت را اوالدش به ارث ببرند 

المال است به كسی می رسد كه در مسند حكومت قرار گیرد. جزء بیتبلكه آن چه دارد 

وقتی حضرت زهرا ابوبكر را محكوم كرد كه چرا اموال خصوصی او را كه به نام فدك 

شناخته شده غصب نموده ابوبكر در جواب می گوید: من از فرمان رسول خدا تجاوز ننمودم 

م از رسول خدا كه فرمودند: ما پیغمبران و با حكم او مخالفت نكردم. خودم به گوشم شنید

مال شخصی نداریم در نتیجه وارثی نداریم كه مال ما را به ارث ببرد. آن چه از ما باقی 

نشیند و در مقام والیت و خالفت قرار می ماند در اختیار كسی است كه در مسند ما میمی

خدا فرمود: نحن معاشر اي را از قول پیغمبر شهرت داد كه رسول گیرد. یك چنین جمله

االنبیاء ال نورث و ما تركنا من ذهبٍ و فضهٍ فلوالی االمر بعدنا. یعنی ما گروه پیغمبرها، مال و 

ثروتی از خود به ارث نمی گذاریم آن چه داشته باشیم از مال و ثروت به وارث خصوصی ما 

ا قرار می گیرد تا به رأي كه اوالد ما باشد        نمی رسد بلكه در اختیار خلیفه و جانشین م

خود هرجا بخواهد مصرف كند. یك چنین مسئله واضحی را كه همه كس اموال خصوصی 

دارند كه به وارث آنها می رسد از قول پیغمبر منكر شدند و گفتند: پیغمبر وارث خصوصی 

 ندارد. حضرت زهرا با یادآوري آیاتی از قرآن كه داللت می كند پیغمبران هم مانند سایر

مردم اموال خصوصی دارند مانند خانه مسكونی آن ها یا حقوقی كه در برابر خدمات در 

اختیار آن ها قرار گیرد و مانند دیگران وارث خصوصی دارند كه زن و بچه و فرزندان باشند 

با این آیات ابوبكر را محكوم كرد فرمود: یابن ابی قحافه افی كتاب اهلل ان ترث اباك و ال ارث 

د جئت شیئا فریا... یعنی اي پسر ابی قحافه ! آیا در كتاب خدا نوشته شده كه تو ابی لق

اموال پدرت را به ارث ببري و من از پدرم ارث نبرم چرا این همه به خدا و پیغمبر دروغ 

بندید این همه آیات در قرآن كه یحیی از ذكریا ارث می برد و فرزندان یعقوب از می

ین طور پیغمبران دیگر در كجاي قرآن است كه پدر من استثناء پدرشان ارث می برند و هم

شده و اوالد او از پدرشان ارث نمی برند تمامی دروغ ها و اكاذیبی كه براي استحكام 

هاي خالفت خود ساخته بودند همه را تكذیب نمود و فرمود: زمانی هم كه پدرم زنده پایه

هاي خود چهره روحانی تا با اكاذیب و دروغ سازي كرده بودندبود چقدر زیاد منافقین دروغ

پیغمبر را در افكار مردم تیره كنند تا جایی كه پدرم در یك سخنرانی روي منبر فرمودند: 



 

 

سازان قد كثر علیّ الكذابه فمن كذب علیۀ فلیتبوء مقعده فی النار یعنی اي مسلمانان، دروغ

من نسبت می دهند تا چهره عصمت  اند حرف هاي دروغ و اكاذیب بهبر من خیلی زیاد شده

و روحانیت مرا تیره كنند هركس دروغ به من ببندد بداند كه جاي او جهنم است. پس 

ها كه به پیغمبر نسبت داده بودند با استدالل به سازيحضرت زهرا آن همه دروغ و دروغ

غصب  آیات قرآن باطل نمود و آن ها را در سخنرانی خود كه بیشتر مربوط به والیت و

 خالفت بود رسوا كرد. 

 حكمت مخفی بودن قبر دختر رسول خدا)ص(:

و مسئله دیگر كه زمینه محكومیت آن ها را در تاریخ فراهم كرد همین داستان شهادت و 

دفن مخفیانه او بود با این كه یكی از معصومین بزرگ تاریخ اسالم است كه بایستی 

رتش بروند و اعمال و اخالق او را الگو قرار اش واضح و آشكار باشد و مردم به زیامقبره

دهند به شوهرش امیرالمؤمنین علیه السالم وصیت كرد كه وقتی از دنیا رفتم مرگ مرا به 

كسی اعالم نكند. دوست نمی دارم منافقین كه به من ستم كردند پاي جنازه من حاضر 

د را ذیحق بدانند كه شوند و با تظاهرات مصنوعی خود را از دوستان من جلوه دهند و خو

اند وصیت نمودند كه یا علی شبانه مرا غسل بده و كفن كن و پاي جنازه من حركت كرده

قبر مرا مخفی بدار كه دوست ندارم با دفن و كفن خود قاتالن و دشمنان خود را به آرامش و 

شوند و  اش جمعنمایش بگذارم منافقین تصمیم داشتند كه اگر زهرا از دنیا برود پاي جنازه

اش نماز بخوانند و تنها او را با سالم و صلوات و فاتحه به خاك بسپارند و خودشان بر جنازه

كسی كه در این مراسم نمایش نداشته باشد علی و فرزندانش باشند و با این تظاهرات 

خالف حق به حكومت خود شرعیت و رسمیت بدهندو با این وضعیت چهره منافقانه آن ها 

یامت آشكار نمود. تا هر كسی در تاریخ بپرسد كه قبر حضرت زهرا كجاست به را تا روز ق

یاد مظلومیت آن حضرت افتاده باشد و با یادآوري مظلومیت او حق و باطل بشناسد و ظالم 

و مظلوم شناخته شود به همین كیفیت دفاع از مظلوم و جهاد علیه ظالم و منافق را در 

 تاریخ 

نمود تا در مسیر این دفاع و جهاد چهره حق روشن گردد و ظالم و  گذاريبعد از اسالم پایه

 منافق رسوا شود. 

فارغ شده بود و در خانه  )س(لذا فرداي آن روز كه موال علیه السالم از دفن حضرت زهرا

نشسته بود در خانه حضرت جمع شدند به خیال این كه از دار دنیا رفته و هنوز دفن نشده 

تشییع كنند و به قول خودشان سالم و صلوات راه بیاندازند  كه جنازه آن حضرت را

ترین افراد شوهرش علی و فرزندانش باشند. پس از آن مراسمی به وجود بیاورند كه محروم



 

 

كه جمع شدند و سر و صدا كه جنازه حضرت زهرا را تشییع كنند حضرت بیرون آمد و 

را غسل بدهند و دفن كنند و مرگ او  فرمود: دختر پیغمبر وصیت كرده بود كه شبانه بدن او

اي ندانستم جز این كه به وصیت دختر پیغمبر عمل كنم را به كسی اعالم نكنند من چاره

دیشب او را غسل دادم و دفن نمودم. چقدر زیاد سر و صدا راه انداختند كه تو با ما حسودي 

رویم بدن او را از قبر كردي و ما را از ثواب تشییع جنازه دختر پیغمبر محروم نمودي می

خارج می كنیم و در معرض تشییع مسلمانان قرار می دهیم و دفن می كنیم. بیل و كلنگ 

اند: صورت برداشتند به قبرستان بقیع رفتند حضرت هم بعد از دفن دختر پیغمبر گفته

چهل قبر تازه در قبرستان بقیع درست كرد تا ندانند كدام یك از این صورت ها قبر دختر 

اند پیغمبر است. وقتی به موال خبر دادند كه خلیفه و همراهانش با بیل و كلنگ به بقیع رفته

كه نبش قبر كنند و جنازه دختر پیغمبر را درآورند حضرت شمشیر خود را برداشت و 

اند: دستمال سرخ به سر خود بست و به قبرستان بقیع رفت پیش از آن كه آن ها گفته

ز آن قبرها دست درازي كنند فرمودند: اما حقی فتركت مخافه ان كاري كنند و به یكی ا

یرجع الناس قهقري و اما قبر فاطمه لو رمیت بصبرك بواحدٍ من هذه القبور لضربت الذي فیه 

عیناك. فرمود: من كه حق خالفت خود را ترك نمودم و متعرض شما نشدم كه اكثریت را به 

ن مسلمانان به وجود آید وحدت اسالمی آن ها خود جذب كرده بودید ترسیدم اختالفی بی

به هم بخورد و به جاهلیت برگردند ولیكن داستان قبر فاطمه و نبش آن مسئله دیگر است. 

زنم و تو را به به خلیفه دوم گفت: اگر به یكی از این قبرها دست درازي كنی گردن تو را می

با آن خاطراتی كه از شجاعت او  رسانم. مردم هم وقتی چهره غضبناك او را دیدندقتل می

داشتند عقب رفتند. ابوبكر به عمر گفت: بهتر این است كه متعرض قبر دختر پیغمبر نشویم 

هاي خود برگشتند و جنگد و قدرت مقاومت نداریم. همه به خانهزیرا حتماً با ما می

ه تا روز خودداري كردند كه متعرض قبر حضرت زهرا شوند. لذا حضرت چنان وصیتی كرد ك

قیامت قبرش مجهول بماند تا یك چنین سئوآالتی در جامعه اسالمی پیدا شود كه چرا قبر 

دختر پیغمبر با آن عظمت و محبوبیتی كه نزد خدا و رسول خدا دارد مجهول باشد و كسی 

او را زیارت نكند, همین دو مسئله یكی شهادت و دیگري وصیت باعث شد كه چقدر كتاب 

شود و رد و ایرادها بین علماي اسالم به وجود آید و اختالفاتی پیدا شود  شتهها در اسالم نو

كه چرا دختر پیغمبر یك چنین سرنوشتی پیدا كند و این چراها و چراها مردم را به ضاللت 

شناسی را مقابل دانشجویان شناسی و باطلخلفاء و غصب خالفت آگاه می كند. كتاب حق

سالم اهلل علیها اولین جهادگر و اولین مدافع حق امامت و زند. پس حضرت زهرا ورق می

والیت بود و تا مسئله امامت در افكار مردم روشن نگردد و حكومت الهی به وسیلۀ ائمه 



 

 

اطهار علیهم السالم دایر نگردد صلح و عدالت در دنیا قابل ظهور نیست. همه وقت و همه 

عند مگر زمانی كه كرسی حكومت در جا در طول تاریخ مردم با یكدیگر در جنگ و نزا

اختیار امام زمان علیه السالم قرار گیرد. و زندگی بهشت به روي مردم افتتاح شود. پس 

حضرت زهرا اولین جهادگري بود كه ابتدا به فرزندان خود درس جهاد و دفاع تا مرز 

 شهادت آموخت و به وسیله فرزندان به سایر اهل ایمان .

نشاند همین ت امام زمان علیه السالم را در كرسی قدرت و حكومت میتنها عاملی كه عاقب 

باشد. به همین گذار آن حضرت زهرا سالم اهلل علیها میجهاد و شهادت است كه پایه

مناسبت كه در جهاد و دفاع از حق امامت و والیت اول است. در تمامی مظاهر دنیایی و 

ن كسی كه وارد بهشت شده و درهاي بهشت آخرتی هم نمره اول است و احادیث دارد اولی

و شفاعت را به روي مردم باز می كند و تمامی اولین و آخرین در صحراي محشر معطلند و 

است كه فرمودند: هی اول وافده علی اهلل تبارك و  )س(منتظراو هستند, ورود حضرت زهرا 

سئل عن اهلل تعالی تعالی الجنه فیقول اهلل تعالی لها حبیبتی سلینی اعطك ما تشاء فت

الشفاعه الكبري. یعنی اولین كسی در صحراي محشر كه به صورت یك میهمان محترم وارد 

بهشت می شود حضرت زهرا است خداوند به او می گوید: اي حبیبه من آن چه می خواهی 

از من بخواه كه هرچه خواستی قبول است. حضرت زهرا آن شفاعت كبري را كه خداوند به 

زندانش وعده داده است مطالبه می كند در اثر تقاضاي او آن چنان رحمت خدا پدرش و فر

در صحراي محشر گسترش پیدا می كند و جلوه می كند كه یك یهودي به یكی از دوستان 

آن حضرت می گوید: تو یك روز در سایه دیوار قصر من نشسته بودي خواستم تو را بیرون 

از تابش آفتاب در امان باشد و تو را حركت ندادم از تو كنم و گفتم باشد بنده خدا ساعتی را 

خواهش می كنم در برابر یك چنین خدمتی كه می توانستم مانع شوم نشدم از من شفاعت 

كنی و به دوستان حضرت زهرا بگویی كه این یهودي بر من حق دارد حدیث در كتاب 

 سفینه البحار در تعریف كلمه وفود ایراد شده است. 

ساب می توانیم بگوییم برتري مطلق و بدون قید و شرط در صحراي قیامت با این ح

اختصاص به حضرت زهرا سالم اهلل علیها دارد زیرا ایشان اولین جهاد گري بودند كه با جهاد 

و شهادت خودش چهره حق و عدالت را در دین مقدس اسالم به نمایش گذاشتند و اولین 

ل خدا چه كسانی ظالمند و چه كسانی مظلوم و چه حادثه سئوآل برانگیز كه بعد از رسو

كسانی بر حقند و چه كسانی بر باطل این اولین نمایش به وسیله جهاد حضرت زهرا سالم 

اهلل علیها به وجود آمد. ایشان در سخنرانی خود در مسجد پیغمبر كه شاید یكی دو ساعت 

اند و وصی لت منحرف شدهطول كشیده است كامالً مسلمانان را به این كه از حق و عدا



 

 

اند اولین كسی اند و انسان هاي منافق و ناالیق را روي كار آوردهرسول خدا را كنار گذاشته

بود كه لغت ظالم و مظلوم و حق و باطل را در قاموس اسالم به نمایش گذاشت. بعد از آن كه 

رعایت حق و پوشی از سخنرانی حضرت تمام شد و مهاجر و انصار را به كوتاهی و چشم

طرف داري از مظلومی مانند حضرت زهرا و امیرالمؤمنین محكوم كرد و یك چنان سخنرانی 

آتشینی در مسجد ایراد نمود كه تمامی مسلمانان خود را محكوم دانستند كه با غصب 

اند. خلفا دانستند كه اگر یكی دو مجلس دیگر خالفت از راه حق و حقیقت منحرف شده

از حضرت زهرا به وجود آید خلفاي منافق رسوا می شوند و تمامی یك چنین سخنرانی 

مسلمانان كه از آن ها طرف داري نمودند محكوم می شوند و شاید انقالب عمومی به وجود 

آید و مسیر مردم را به راه اصلی خود برگرداند تصمیم گرفتند كه به هر قیمت باشد بایستی 

دانستند كه علی بن ابی طالب علیه السالم برسانند. میزهرا را از بین ببرند و او را به قتل 

دانی به چه دلیل ما موفق گفت: میمأمور به صبر است. گاهی ابوبكر به عمر بن خطاب می

شدیم این منبر و محراب را كه كرسی خالفت و سلطنت بود از علی علیه السالم بگیریم؟ 

ابوبكر گفت: انه یراعی فینا وصیه  عمر جواب داد نه نمی دانم دلیل موفقیت ما چه بود.

نشین نشده رسول اهلل. یعنی حقیقتاً، بر علی غلبه نكردیم و او به دلیل ضعف و ناتوانی خانه

است بلكه وصیت رسول خدا را دربارۀ ما رعایت می كند زیرا پیغمبر به او وصیت كرده است 

به مقام تو احترام گذاشتند و كه یا علی اگر مسلمانان بعد از من حق تو را رعایت كردند و 

محراب و منبر را به تو واگذار كردند و تسلیم شدند بر آن ها حكومت كن و اما اگر از 

منافقین پیروي كردند به دنبال هوي و هوس خود رفتند و تو را كنار گذاشتند متعرض آن 

ناتوانی  ها نشو. بگذار در مسیر ظلم و گناه خود حركت كنند تا روزي كه گرفتار عجز و

اند. در این موقع اگر توبه كردند به دایره والیت برگشتند كه شوند و بدانند كه اشتباه كرده

اش توبه باشد و اگر به ظلم و جنایت خود ادامه دادند چقدر خوب است گناهی كه نتیجه

مستحق آتش جهنمند. پیغمبر به علی فرموده بود كه تو مانند كعبه هستی كه مردم 

زیارت كعبه بروند نه این كه كعبه حركت كند در خانه مردم برود. ابوبكر به عمر  بایستی به

گفت كه: تمامی این وصیت ها را رعایت می كند و ما را به خود واگذار می كند واال اگر 

شمشیر بردارد به مسجد بیاید بر ما غلبه خواهد كرد و حق خودش را از ما خواهد گرفت 

نكردیم و بر او غالب نشدیم بلكه او وصیت پیغمبر را درباره ما نشین پس ما علی را خانه

رعایت می كند و ما را به خود واگذار می كند. ولیكن موال علیه السالم كه مأمور به صبر و 

استقامت بود وصیت پیغمبر اكرم را رعایت می كرد حضرت زهرا سالم اهلل علیها یك چنین 

اجازه گرفت كه به مسجد برود سخنرانی كند و حق  مأموریتی نداشت از موال علیه السالم



 

 

خودش را كه ظاهراً امالك فدك باشد و حقیقتاً غصب خالفت از غاصبین خود مطالبه نماید. 

اند در به او اجازه داد براي احقاق حق خود به مسجد برود و سخنرانی كند. نوشته )ع(موال 

دند و مردان در یك طرف دیگر وقتی ابتداي ورود به مسجد كه زنان در یك طرف نشسته بو

چشمش به منبر و محراب افتاد كه چگونه از وجود چنان شخصیتی مانند پیغمبر خاتم خالی 

مانده و گرفتار افراد ناالیق شده گرد و غبار غربت چهره محراب و منبر پیغمبر را گرفته 

الناس بالبكاء. یعنی  اش بلند شد كه می گویند: ارتجاي زد و صداي گریهاست یك چنان ناله

صداي تمامی مردم به گریه بلند شد و مسجد یكپارچه آه و ناله شد. مدتی صبر كرد تا 

 ها و سر و صداها فرو نشست بعد سخنرانی خود را آغاز نمود.گریه

ابتدا فصلی در حمد و ستایش خداوند تبارك و تعالی و لطف و رحمت او نسبت به بندگان 

متعال و بركات وجودي او را به نمایش می گذارد و خدا را چنان  كه لطف و رحمت خداوند

كه هست معرفی می كند و بعداً ستایشی از حضرت رسول اكرم و سابقه اعراب در زمان 

جاهلیت كه به چه مصیبت ها مبتال بودند و رسول خدا از آن ابتالئات و بدبختی ها آن ها را 

جمه این سخنرانی با بركت را در اختیار نجات داد كه شایسته است كه در این جا تر

دانشجویان مسلمان قرار دهیم و بعداً نتایجی كه این سخنرانی در دنیاي اسالم و مكتب 

علم و دانش به وجود آورد كه چگونه حضرت زهرا سالم اهلل علیها تمامی مسلمانانی كه از 

 ه و ظلم و ستم می داند. اند محكوم به كفر و گناحوزه والیت موال علیه السالم خارج شده

 ترجمه سخنرانی حضرت زهرا :

فرمود: خدا را به آن چه به ما بخشیده و علم و دانشی كه به ما داده ستایش می 

كنیم و در برابر آن چه به ما الهام می كند و ما را از حوادث و خطرات آگاه می كند 

پایان مادي یا معنوي كه در اختیار شكرگزاري       می كنیم و در برابر این نعمت هاي بی

و ثنا می كنیم. چنان نعمت ها و لذت ها و ثروت هایی كه قابل  ما قرار داده او را مدح

شمارش نیست و كسی نمی تواند حق خدا را در برابر آن چه به او داده رعایت كند زیرا 

حقیقتاً از دایره عقل و شعور انسان ها خارج است كه بتوانند ثروت ها و نعمت هاي 

بر زبان ما از حمد و ستایش جاري نامتناهی خدا را چنان كه هست درك كند و آن چه 

می شود از نوع اعداد است و هرگز عدد به نامتناهی نمی رسد. عالوه خداوند بر آن چه 

به ما داده وعده داده است كه زیادتر و زیادتر بدهد و این بخشش ها كه به ما می دهد تا 

ت ها و نعمت هاي ابد اتصال داشته باشد و ما را اداره كند. در برابر این بخشش ها و لذ

فراوان از ما حمد و ستایش می خواهد تا او را چنان كه شایسته اوست ستایش كنیم و 

شكر او را به جا بیاوریم و به همین كیفیت هر نعمتی را جفت در اختیار ما می گذارد. 



 

 

نعمت هاي مادي مانند ثروت ها و لذت ها كه از طریق حواس پنج گانه قابل استفاده است و 

هاي معنوي نمونه علم و حكمت و محبت و اطاعت كه براي ما لذت روحی و روانی  نعمت

شریك است و این ایجاد می كند. گواهی می دهم كه به جز او خدایی نیست یگانه و بی

كلمه ال اله اال اهلل چنان معناي عمیق و عجیبی دارد كه جز با اخالص كسی نمی تواند 

دواند مانند بذري است در جان و روان انسان ریشه می حقیقت آن را درك كند و این كلمه

زند و به تمام وجود انسان را تسلیم كه در اعماق وجود انسان كاشته شده شاخ و برگ می

درخشد و اي است كه در فضاي عقل و خرد انسان مانند خورشید میخدا می كند. كلمه

چشم بصیرت و ادراكات عقلی  انسان را به حقایق آشنا می كند. خدایی است كه هرگز با

قابل رؤیت نیست زیرا او محیط به افكار و انوار است و هرگز محیط محاط      نمی شود 

خدایی كه هرگز با زبان نمی شود او را چنان كه هست و شایسته اوست وصف و تعریف كرد 

همه  و هرگز ادراكات انسان قدرت ندارد كه كیفیت عظمت او را درك كند. خدایی كه این

خالیق را از اصول اولیه گرفته تا صورت هاي كمی و كیفی بدون سابقه و بدون این كه اصل 

هاي خلقت نداشته و مبدئی داشته باشد ایجاد نموده نیازي به اصول اولیه خالیق و یا نقشه

آن چه آفریده به قدرت قاهره خود بدون سابقه خلق كرده است و به آن چه آفریده نیازمند 

اي نمی برد كه او غنی بالذات است. فقط این همه خالیق و یا از آن چه آفریده بهره نبود و

عجایب را ایجاد كرده تا علم و حكمت خود را در برابر افكار و عقول به نمایش بگذارد و 

بشریت را آگاه كند كه سعادت و خوشبختی شما در دنیا و آخرت در گرو اطاعت و بندگی او 

را با این آفرینندگی ظاهر نموده و كل خالیق را وادار به اطاعت و  باشد. قدرت خودمی

بندگی نموده. دعوت خود را چنان قرار داده كه قابل خدشه نیست. كسی نمی تواند بر دین 

و احكام و دعوت او رد و ایرادي داشته باشد آن چنان حكیمانه است كه انسان ها هرچه 

تر به عظمت دعوت او آگاه می شوند.. پس از آن بیشتر در دین و دعوت او فكر كنند بیش

خداوند متعال تمامی ثواب ها و نتایج خوب را در مسیر طاعت خود قرار داده. احكام خود را 

طوري تنظیم نموده است كه مانند جاده مستقیم انسان را به سعادت دنیا و آخرت می 

رات عالی محصول اطاعت او رساند طاعت او مالزم نتایج نیك است و همان نتایج نیك و ثم

باشد یعنی بهشت از نوع پاداش نیست كه خدا برساند یا نرساند بلكه از نوع نتیجه و می

ثمره است كه هركس در مسیر اطاعت باشد قهراً در زندگی بهشتی قرار می گیرد و اگر در 

همان  مسیر گناه و معصیت باشد قهراً در زندگی جهنمی خواهد بود. پس نتایج نیك را كه

بهشت موعود است در مسیر اطاعت و عذاب ها و كیفرها را در مسیر معصیت. احكام خود 

را چنان تنظیم كرده است كه قهراً بندگان را از عذاب انتقامی خدا دور می كند و آن ها را 



 

 

بنده خدا و رسول  )ص(به زندگی بهشتی می كشاند. گواهی می دهم كه پدرم محمد 

و را به نبوت و رسالت و مأموریت بدهد, به مقام بزرگی رسانیده اوست پیش از آن كه ا

ترین آدم ها انتخاب كرده یعنی پیش از مأموریت او به عنوان بهترین انسان ها و نجیب

را به علم و حكمت كامل مجهز نموده است و پیش از آن كه او مأموریت بدهد به كمال 

او به ودیعه گذاشته است و پیش از این  مطلق رسانیده و علوم و حقایق دینی را در ذات

ها صاف و پاك ها و تیرگیكه او را مبعوث به نبوت نماید ذات او را از تمامی آلودگی

نموده است. در فضایی و زمانی او را به كمال مطلق نایل فرموده كه هنوز امت او و 

هولناك عدم اند و در فضاي اند و وارد صحنه زندگی نشدهخالیق اوبه وجود نیامده

اند. زمانی خداوند پدرم را به اند و در انتهاي نیستی قرار گرفتهمحفوظ و متروك بوده

كمال مطلق نایل فرموده كه انسان ها در جهل مطلق و صفر مطلق بوده اند زیرا خداوند 

ور است. یك خود می داند كه در یك چنین زمانی كه بشریت در جهل مطلق غوطه

و توانایی الزم دارند خداوند كامالً به حوادث روزگار آگاهی دارد و چنین پیغمبر دانا 

كامالً می داند كه چطور و چگونه زندگی انسان هاي موجود و آینده را مقدر كند. در 

زمانی او را مبعوث به نبوت نموده كه به جز او هیچ كس توانایی ندارد ملت این زمان و 

را در زمانی به نبوت مبعوث كرد كه بتواند به  آینده زمان را از مهالك نجات بدهد او

وسیله او دین خود را به كمال مطلق برساند و احكام خود را به وسیله او اجرا نماید و 

مقدرات حتمی خود را به نتیجه برساند. اگر جز او كسی در این زمان بود نمونه 

د زمانی كه اي براي تكمیل دین خدا فراهم نبوپیغمبران گذشته یك چنین زمینه

مبعوث به نبوت شد مشاهده كرد كه دین الهی قطعه قطعه و پاره پاره شده و دینی كه 

الزم است مایه وحدت و احیاي توحید باشد عامل تفرقه و جنگ و اختالف شده است. 

پرستند و طایفه دیگر        اي شبانه روز در برابر آتش ها تعظیم می كنند و آتش را میعده

اند. اي هم با این كه معارف الهی را در اختیار دارند منكر خدا شدهرا وعده بت هاي خود

در یك چنین فضاي تاریك جاهلیت كه جهل و سفاهت سراسر زندگی مردم را فرا 

این دنیاي تاریك را روشن كرد با علم و دانش  )ص(گرفته خداوند به وسیله پدرم محمد 

و دل هاي تاریك و مبهم را نورانی كرد.  و سیاست او جهل و نادانی را برطرف نمود

هاي جهل و خرافات را از جلوي چشم مردم برطرف نمود همچون خورشیدي در پرده

فضاي زندگی بشریت طلوع كرد و مردم را هدایت نمود و آن ها را از ضاللت و گمراهی 

ل الهی و نجات داد. كوري جهل و نادانی را از آن ها برطرف نمود و آن ها را به دین كام

راهه و گمراهی به راه راست كشانید در مسیر به دین پایدار هدایت كرد و آن ها را از بی



 

 

سعادت ابدي قرار داد. پس از آن خداوند متعال در زمانی روح او را قبض نمود و به زندگی 

بهشتی باال برد كه خودش با كمال میل و آزادي از مرگ استقبال نمود و خداوند در حالی 

او را مقدر كرد كه بسیار نسبت به او رئوف و مهربان بود و او را به عنوان بهترین  مرگ

بندگان با میل و رغبت كامل و انتخاب از میان همه   انسان ها اختیار كرد پس پدرم رسول 

خدا با این تقدیر و قضاوت كه او را به عنوان بهترین بندگان به طرف خود باال برده از 

 هاي دنیا آزاد نمود.  مصیبت ها و سختی

تمامی فرشتگان در اطراف او و در اطاعت او قرار گرفتند. پروردگار عالم او را در شعاع 

لطف و محبت خود كه بهترین مقام است و رضوان نامیده شده آرامش داد در جوار پادشاه 

پیغمبر مند و نیرومند كه همه كائنات را به اختیار خود دارد بركات الهی شامل حال قدرت

ترین انسان ها و بهترین انسان ها از خلق پدر من می شود كه امین وحی خدا بود و صاف

خدا شناخته شد. محبوب خدا و پسند خدا كه سالم و رحمت خدا و بركات او تا ابد شامل 

حالش باشد. در این حال بعد از حمد و ثناي الهی و تعریف و تمجید پدر بزرگوارش متوجه 

و آن ها را طرف خطاب خود قرار داد. موقعیت آن ها و وظائف آن ها را بعد اهل مجلس شد 

اید كه امر و نهی الهی را به از رسول خدا معین كرد فرمود: شما بندگان خدا منصوب شده

ثمر برسانید و دین خدا و وحی الهی را در جامعه خود حفظ كنید. امین خدا بر خود باشید 

لهی در اختیار خود هستید كه اگر خود را از دایره اطاعت خدا كه خودتان به عنوان امانت ا

اید دین خدا را به سایر امت ها اید. مأمور شدهخارج كنید به امانت خدا خیانت كرده

برسانید این حق خدا و رسول خدا بر شماست كه پیام او را به تمامی بشریت ابالغ كنید 

ه و شما را به آن متعهد نموده و به شما عهد و پیمانی است كه خدا و رسول با شما بست

مأموریت داده است این دین پاك را به سایر امت ها برسانید و همچنین یادگارهایی از خود 

به جا گذاشته كه عبارت است از كتاب صامت خدا به نام قرآن و كتاب ناطق خدا كه عترت 

كند خورشیدي تابنده و پیغمبر است. قرآن صادق و نور علم الهی كه دل ها را روشن می 

كننده كتابی كه تمامی رموز و اسرار آن براي شما واضح و روشن است ظاهر و باطنش روشن

گر است كتابی كه اگر از آن پیروي كنید در رأس بشریت قرار می گیرد و براي شما جلوه

الم تمامی ملت ها در خط اطاعت شما قرار می گیرند و غبطه می خورند كه چرا مجهز به اس

نیستند. كسانی كه مجهز به این دین هستند سمت پیشوایی بر تمامی بشریت پیدا می 

كنند. پیروان این دین و قرآن به بهشت خدا و رضایت او كشیده می شوند. كسانی كه به 

سپارند از مهالك دنیا و آخرت این دین و كتاب گوش      می دهند و آن را به دل خود می

به علم و دانشی مجهز می شوند كه به مقامی برتر و باالتر از تمامی نجات پیدا می كنند. 



 

 

اهل عالم نایل می شوند. كتابی كه دستورات حتمی آن براي شما تفسیر شد و از 

گر شما را ترساند و به دالیل روشن و جلوهكشاند، میمحرماتی كه شما را به هالكت می

اي كافی بخشد و شما را به سرمایهمجهز می كند. علمی است كه خداوند به شما می

مجهز می كند كتابی كه شما را با مستحبات خود به مقام بزرگی باال می برد آن چه جایز 

است ترك كنید اجازه ترك آن را می دهد و آن چه را جایز نیست كه ترك كنید بر شما 

 .نمایدواجب می كند دینی است كه شما را به علم كامل و قدرت كامل مجهز می

 حكمت احكام: 

حكمت احكام دین را براي مردم بیان می كند. حكمت یك  )س(این جا حضرت زهرا

علم كاملی است كه فقط به وسیلۀ اسالم و ائمه اطهار در اختیار مردم قرار می گیرد. 

پیغمبران گذشته هر كدام حكم الهی را به مردم ابالغ می كنند و حكمت آن احكام را یا 

ا امت آن ها استعداد نداشتند كه حكمت احكام را به آن ها ابالغ كند. دانستند و ینمی

خداوند هر جا كه از تعلیماتی كه با پیغمبران دیگر داشته و به آن ها دین و كتاب داده 

است تعبیر می كند كه احكام خود را به یحیی پیغمبر آموخت و یا احكام خود را به 

عریف می كند به پیغمبري از پیغمبران موسی و عیسی داد. كمتر جایی است كه ت

حكمت احكام را تعلیم داده باشد. حكم با حكمت خیلی فاصله دارد حكم همین است 

روزي پنج مرتبه به این كیفیت نماز كه نماز بخوان و انسان یاد می گیرد كه شبانه 

تا  بخواند و یا حكم این است كه می گوید: در ماه رمضان روزه بگیرید از طلوع صبح

مغرب شرعی از خوردن و آشامیدن خودداري كنید و یا چقدر از مال و ثروت خود را به 

عنوان خمس و زكات به فقرا برسانید یا به این كیفیت به زیارت خانه خدا بروید و 

مناسك حج را به جا آورید این ها همه حكم است یكی دو صفحه یا ده صفحه كتابی را 

حكام نتایج عظیم و عجیبی است كه انسان را از حد پر می كند ولیكن حكمت این ا

صفر و دوران كودكی به مقامی می رساند كه خلیفه خداي خود می شود و بر همه 

كائنات حاكمیت پیدا می كند. پس آن جا كه می گوید: صبح دو ركعت نماز بخوان یك 

نسان را در دستوري است كه با گفتن و شنیدن تمام می شود. ولیكن آن جا كه خداوند ا

خط حكمت خود قرار می دهد و بركات نماز و سایر احكام را به او می رساند بیان مفصل 

این حكمت چندین هزار جلد كتاب می شود و باز هم به آخر نمی رسد. احكام خدا 

محدود است هزار حكم یا دو هزار و بیشتر ولیكن حكمت این احكام نامحدود است. 

اگر شاگردان با استعدادي داشته باشم كه بتوانم كلمه صمد را  می فرمایند )ع(امام باقر 

آن ها تفسیر كنم می توانم آن قدر از این كلمه علم و كتاب تولید  در سوره توحید براي



 

 

اي كه در فرمایش كنم كه هفتاد شتر نتوانند سنگینی آن كتاب ها را تحمل كنند. جمله

سبعین بعیرا... یعنی می توانم بار هفتاد شتر را از  حضرت به كار می رود می فرماید: لَاَوقَرتُ

را از كلمه صمد سنگین كنم. لذا آیات قرآن یا كلمات و عبارات آن گرچه متناهی و قابل 

شماره است كه می گویند: شش هزار و ششصد و شصت و شش آیه و یا این كه بعضی از 

همین آیات كه در اند ولیكن دانشمندان كلمات قرآن و یا حروف آن را شمارش كرده

باشند. تمام دانشمندان عالم شمارش متناهی هستند. در بیان علم و معارف نامتناهی می

معصوم یا غیر معصوم ظرف میلیون ها سال بخوانند و بدانند نمی توانند علم قرآن را به آخر 

و هر برسانند و از نظر علم و دانش در سطحی قرار گیرند كه علمشان برابر علم قرآن باشد 

اي از كمال برسند باز هم قرآن پیشواي آن هاست و الزم می دانند در اي و به هر درجهنقطه

خط قرآن حركت كنند. به همین مناسبت پیغمبر اكرم دو یادگار خود را كه تعریف می كند 

یكی قرآن و دیگري ائمه اطهار، قرآن را ثقل اكبر و عترت را ثقل اصغر معرفی می كند. می 

: انی تارك فیكم الثقلین كتاب اهلل و عترتی الثقل االكبر و الثقل االصغر. اما االكبر فرماید

تر و فكتاب اهلل و اما االصغر فعترتی اهل بیتی. یعنی من دو یادگار بزرگ كه هر كدام سنگین

باالتر از كل بشریت هستند. در میان شما می گذارم یكی ثقل اكبر كه كتاب خدا و دیگري 

كه پیشوایان معصومند. پس قرآن از نظر علم و حكمت نامتناهی است ولیكن از  ثقل اصغر

نظر آیات و احكام متناهی و قابل شمارش است. اولین انسانی كه در تاریخ احكام را در 

لسان حكمت بیان می كند و انسان ها را از دایره احكام قابل شمارش به مكتب اسالم كه 

باشد كه در این كند حضرت زهرا سالم اهلل علیها میباشد منتقل می حكمت احكام می

قسمت از سخنرانی خودش می گوید: خداوند ایمان را به این دلیل بر زن و مرد واجب نمود 

كه آن ها را از آلودگی به شرك و خرافات پاك كند و فكر آن ها را در وضعی قرار دهد كه به 

را بر خود حاكم كنند یعنی ایمان به جز خدا به كسی و چیزي متكی نباشند همه جا خدا 

زدایی از وجود انسان است. مؤمن یك سره خود را در اطاعت خدا قرار می خدا عامل شرك 

دهد و به خدا متكی می شود و می فرماید: نماز را به این منظور واجب نموده است تا غرور و 

ز كبر و استكبار كه خط تكبر و خودنمایی و خودپسندي را از وجود شما بزداید و شما را ا

شیطان است در دایره خضوع و تواضع قرار دهد و زكات را به این منظور واجب كرده است 

كه از یك طرف آبروي اجتماعی و محبوبیت در میان نفرات بشر به شما بدهد و با این آبرو و 

ه را به این محبوبیت ثروت و تولیدات مالی و مادي شما را هرچه بهتر و بیشتر باال ببرد روز

دلیل واجب كرده است كه خلوص و اخالص شما را نسبت به خودش به نمایش بگذارد كه آیا 

شما صد در صد در اطاعت خدا به منظور جلب رضاي خدا هستید و یا این كه عوامل 



 

 

اجتماعی شما را وادار به روزه می كند و حج را هم به این منظور واجب كرده است كه با 

یلیونی دین شما را استحكام دهد و یك جامعه مقتدر و با عظمتی از این اجتماعات م

شما مسلمانان به نمایش بگذارد و خداوند تبارك و تعالی عدالت اجتماعی را به این 

منظور بر حكام و رهبران واجب كرده است تا این كه دل هاي مؤمنین و مؤمنات به 

ا یك خانواده ببینند كه خداوند و یكدیگر مربوط شود و تمامی زن و مرد مسلمان خود ر

ائمه اطهار به جاي پدر و مادر مهربان و ملت ها به جاي فرزندان آن ها باشند. اگر پدر و 

مادر دوست دارند كه برادران و خواهران نسبت به یكدیگر رئوف و مهربان باشند سعی 

ر كه خود را كنند بین خود و فرزندان تفاوت مادي و معنوي به وجود نیاورند همان قد

دوست دارند فرزندان را هم دوست داشته باشند و از همان غذایی كه براي خود تهیه و 

استفاده می كنند فرزندان را هم شریك نمایند. تبعیض مادي و معنوي عامل تحقیر 

انسان ها نسبت به رؤساي مملكت و نسبت به یكدیگر  می شود. به جاي این كه ملت ها 

كند و پشت كار استقالل و آزادي یكدیگر را داشته باشند ملت ها  را به یكدیگر مربوط

رماند و دل ها به جاي این كه به یكدیگر مربوط شوند و به یكدیگر را از یكدیگر می

 رمند. و به جاي دوستی، دشمنی پیدا می كند. محبت پیدا كنند از یكدیگر می

در اسالم واجب شده حضرت می فرماید: رعایت عدالت اجتماعی به این منظور 

است كه دل مؤمنین و مؤمنات به یكدیگر مربوط شود و به یكدیگر محبت پیدا كنند. 

گرفتار بغض و عناد به یكدیگر نشوند. باز می فرماید: خداوند امامت ما اهل بیت را به 

این منظور واجب كرده است كه ملت اسالم در یك نظام كامل واحد قرار گیرند. نظم و 

ه كس و همه جا را فرا گیرد و كوچك ترین خالفی یا اشتباهی در جامعه پیدا نظام، هم

نشود و یك چنین نظام عجیبی كه امنیت كامل سراسر عالم را بگیرد در دایره والیت 

اهل بیت و قبول امامت آن ها قابل وقوع است. از قدرت حاكمان دیگر خارج است كه 

ند زیرا ائمه با علم امامت خود محیط به ظاهر و بتوانند نظام كامل در جامعه به وجود آور

 باطن جامعه هستند. 

ممكن نیست از جزییات و یا كلیات اعمال مردم غفلت پیدا كنند مثالً یك راننده در 

دل بیابان ها در جاي خلوت اگر بخواهد از قانون رانندگی انحراف پیدا كند پلیس الهی 

بیند از ارتكاب خالف مقررات حاضر و ناظر می را كه همان امام زمان است باالي سر خود

رانندگی خودداري می كند ولی انسان هاي دیگر كه فاقد یك چنین علمی هستند 

چگونه می توانند بر كل جامعه یا بر تمامی اهل عالم نظارت داشته باشند و اعمال خالف 

دو تا از این قانون را در نطفه خفه كنند. گاهی هزاران جنایت واقع می شود كه یكی 



 

 

جنایت ها به حاكم وقت       می رسد. پس مسئله بزرگ فقدان هر یك از این امام ها از مقام 

حاكمیت است كه خدا براي آن ها مقدر فرموده است. پس حضرت می گوید: امامت ما اهل 

آورد. یك جا می بیت یگانه عاملی است كه نظام و امنیت كامل در جامعه به وجود می

اطاعت ما مایه نظام كامل         می شود و در جمله بعد می فرماید: امامت ما اهل  فرماید:

البیت مردم را از تفرقه و اختالف باز        می دارد زیرا دیگران یك چنان علم و استعداد 

مادي و معنوي ندارند كه به تمام ملت ها برسند اگر مؤمن و نیكوكارند چشمه آبی هستند 

مانند كه الزم می شود به هزار نفر را مشروب می كنند بقیه در تشنگی میكه صد نفر یا 

سراغ چشمه دیگري بروند و دیگري را بر خود حاكم كنند زیرا به دلیل قلت استعداد حاكم 

در مضیقه قرار می گیرند قهراً همین مضیقه و ناتوانی مایه اختالف و تفرقه ملت ها می شود. 

فیوضات و بركات مانند اقیانوسی هستند كه می توانند میلیون ها اما ائمه اطهار در افاضه 

انسان را سر سفره خود اداره كنند و در دایره حكومت خود محروم و مظلومی باقی نگذارند. 

پس تنها عامل امنیت و رفع تفرقه و اختالف قبول حكومت ائمه اطهار است كه مردم با 

ول خدا و یا یكی از ائمه اطهار حاكم بر آن ها تسلیم و انقیاد خود اجازه دهند مانند رس

باشند. و باز می فرماید: خدا جهاد را بر مسلمانان واجب فرمود تا دین مقدس اسالم را چنان 

كه هست به وسیلۀ جهادگران عزت و عظمت پیدا كند زیرا حقیقتاً كفار و دشمنان از عجز و 

پایه تهدید و تطمیع استوار است یعنی ناتوانی مردم استفاده می كنند و حكومت آن ها بر 

ترسانند و آن ها را منزوي می انسان هاي نیرومند و قدرتمند را از قهر و غضب خود یا می

اي از دانشمندان و ثروتمندان اندازند. عدهكنند یا با مال و ثروت خود آن ها را به طمع می

ه با آن ها داشته باشند به ذلت را به ثروت می رسانند و عده دیگر را اگر معارضه و مبارز

هاي قدرت خود را محكم       می كنند و همه جا یا كشانند و با این تهدید و تطمیع پایهمی

همیشه در تاریخ انسان ها یك اكثریت مستضعف بین دو اقلیت مستكبر و دانشمند قرار 

ت كافر و متجاوز می گیرند.. یك اقلیت مؤمن و صالح و متقی در رأس اهل ایمان و یك اقلی

در رأس اهل كفر و در میان این دو اقلیت اكثریت مستضعف كه گرفتار و مبتال به ضعف 

عقلی یا مالی و مادي هستند و قدرت مقاومت در برابر دولت مردان زمان خود ندارند. در 

این جا آن اقلیت مؤمن مأمور به جنگ و جهاد با اقلیت كافر هستند و اجازه ندارند تسلیم 

قلیت كافر شوند گرچه بدانند كه كشته می شوند. مانند موال ابی عبداهلل الحسین علیه ا

السالم كه امر دایر شد كه یا او را به ذلت و اسارت ببرند پاي تخت یزید و ابن زیاد و آن ها 

هر طور كه میل دارند قضاوت كنند و یا این كه در راه دفاع و جهاد كشته شوند. حضرت 

بر ذلت و اسارت ترجیح دادند فرمودند: هیهات منا الذله. پس در عین حال كشته شدن را 



 

 

كه كشته شد عزت و عظمت خانواده خود و اهل بیت و اسالم را حفظ كرد و هرگز ذلت و 

خواري و تسلیم را نپذیرفت. به همین كیفیت مؤمنین و متقین همه جا در طول تاریخ 

كنند از تهدید و تطمیع ابر قدرت ها نهراسند، به  است در برابر ابر قدرت ها ایستادگی

مال و ثروت آن ها اعتنایی نكنند. لذا حضرت در این جمله كوتاه فایده جنگ و جهاد و 

 دفاع را بیان می كند. و می فرماید: 

 حكمت جهاد و صبر:

جهاد مایۀ عزت و عظمت دین مقدس اسالم است و در جمله دیگر   می فرماید: 

ه علی استیجاب االجر. خداوند صبر را پایه و مایه كمك براي اجابت دعاها و والصبر معون

رسیدن به نتایج اعمال خیر قرار داده است. انسان به محض این كه نیت خیري دارد و یا 

عمل خیري انجام می دهد با همین نیت و عمل مستحق اجر الهی می شود. در این 

شرّ و نیت عمل بد كسی را مجازات نمی كند. مگر اند: خداوند بر نیت رابطه ائمه فرموده

زمانی كه مرتكب عمل بد شود اما اگر نیت در جهت عمل صالح باشد به بندگان خود 

اند. عمل صالح و نیت عمل ثواب می دهد تا جایی كه نیت خیر را از عمل بهتر دانسته

ا بروید و به ثمر مانند بذر است كه در وجود انسان كاشته می شود و مدتی الزم دارد ت

برسد. پس كسی كه خدا را عبادت می كند یا به بندگان خدا خدمت می كند جایز 

نیست بالفاصله در انتظار اجر عبادت و عمل صالح باشد. بگوید عبادت كردم و خدمت 

اي نگرفتم. خداوند بر بندگان مؤمن خود نمودم ولیكن مشكل من حل نشد و نتیجه

عمل صالح را از طریق عبادت و یا خدمت در وجود خود واجب نموده است كه بذر 

بكارند و این بذر عمل صالح را به دست خدا بسپارند تا خدا آن را بپروراند و به ثمر 

برساند مانند تخم كاري یا درخت كاري. دهقان وظیفه دارد بذر گندم را در زمین بكارد 

اش سر آمد و اند اگر حوصلهو بعد صبر كند تا خداوند آن را سبز كند و به ثمر برس

عجوالنه بذر و نهالی را كه تازه كاشته رها كند و یا زمین را زیر و رو كند عمل خود را در 

هاي اولیه خود را ضایع صبري ضایع نموده است. جز این كه ضرر كند و سرمایهاثر بی

ب كرده است تا اي نمی برد لذا می فرماید: خداوند صبر را به این منظور واجنماید نتیجه

این صبر كمك اجابت دعا باشد. مثالً انسان در ابتداي جوانی از خدا ثروت و قدرت می 

خواهد، دست خدا هم در برابر این تقاضا باالي چشم خداست كه می فرماید: به چشم 

قبول كردم اما صبر كن تا تو را پرورش دهم عقل و استعدادي به تو عنایت كنم تا 

ام استفاده كنی. دراین رابطه خداوند كلمه اي و به تو دادهكه خواستهبتوانی از ثروتی 

ها مقدم داشته است زیرا استغفار عامل پرورش عقل استغفار را بر همه دعاها و خواهش



 

 

و استعدادي در وجود انسان است وقتی كه آن عقل و استعداد پیدا می شود آن چه از خدا 

اشد به اجابت می رسد و باز حكمت امر به معروف و خواسته است دنیایی باشد یا آخرتی ب

 نهی از منكر را بیان می كند می فرماید:

 حكمت امر به معروف و نهی از منكر:

خداوند امر به معروف را به این دلیل واجب نموده است كه صلح و صالح در جامعه رشد  

دگان خدا بترسند مرتكب كند. و تمامی انسان ها زن و مرد صالح و مصلح باشند از خدا یا بن

 گناهی و یا عمل زشتی نشوند و می فرماید: 

 حكمت احسان به پدر و مادر:

خداوند احسان و خدمت به پدر و مادر را عاملی قرار داده است كه فرزندان را از غضب 

ها الهی محفوظ می دارد زیرا انسان در صورتی از تمام بالها و مصیبت ها و ذلت و زحمت

نجات پیدا می كند كه همه جا حق خدا و حق مردم را رعایت كند در خدمت دین خدا و 

حقی كه در اختیار تمامی انسان ها از ابتداي تكلیف تا انتها قرار بندگان خدا باشد. اولین 

و  می گیرد حق پدر و مادر است. آن ها هستند كه از نطفه پشت كار فرزندان خود را گرفته

اي و سلول اند. براي هر مادهاند تا این پسر و دختر را به ثمر رسانیدهدر خدمت آن ها بوده

اند. پس آن ها حق افه یا منها شود پدر و مادر زحمت كشیدهحیاتی كه بر وجود انسان اض

بزرگی بر فرزندان دارند و رعایت این حق اولین قدمی است كه انسان ها در مسیر حق 

طلبی می توانند بردارند پیش از آن كه به حق خدا و یا اولیاء خدا آگاهی پیدا جویی و حق 

و رعایت كنند به محض این كه انسانی خود را كنند. حق پدر و مادر را می توانند بشناسند 

در خدمت پدر و مادر و احسان به آن ها قرار می دهد صد در صد از غضب خدا محفوظ می 

شود و به اصطالح بیمه خدا می گردد و همین قدم اول را كه بر می دارد جاده حركت او به 

و اولیاء خدا حركت می سوي سایر حقوق آمادگی پیدا می كند و به دایره رعایت حق خدا 

كند گرچه پدر و مادرش كافر و یا ظالم باشند زیرا اگر پدر و مادر به كودكان خود ظلم كنند 

كه نمی كنند ثمرۀ شجره وجود خود را ضایع می كنند ولیكن فرزندان وظیفه دارند حق پدر 

ر و مادر كه به آن و مادر را رعایت كنند. فرزندان ابتداء حقی بر پدر و مادر ندارند ولیكن پد

اند. خداوند همه جا به فرزندان سفارش می كند اند بر آن ها حق پیدا كردهها خدمت كرده

كه حق پدر و مادر خود را رعایت كنند و خیلی كمتر به پدر و مادرها سفارش می كند كه 

یا حق فرزندان را رعایت كنند زیرا پدر و مادر به طور طبیعی متدین به دین خدا باشند 

نباشند در خدمت فرزندان خود هستند ولیكن فرزندان كمتر به طور طبیعی به پدر و مادر 

خدمت می كنند كه غالباً پدر و مادر را محتاج به خود نمی دانند. پس خداوند تبارك و 



 

 

تعالی به فرزندان دستور می دهد كه اولین حقی كه رعایت آن بر شما فرزندان واجب 

 است.  می شود حق پدر و مادر

 در جمله بعد حكمت صله رحم را بیان می كند. می فرماید: 

دواند در نتیجه صله رحم عاملی است كه به افراد و دوستان وابسته به انسان ریشه می

اي می شود كه قهراً به انسان هایی كه خدمت كرده است محبت پیدا می انسان مانند شجره

اند به او محبت پیدا می كنند مانند اده كردهكند و انسان هایی هم كه از خدمت او استف

زند و رشد می كند عده زیادي زن و مرد را زیر سایه اي می شود كه شاخ و برگ میشجره

مهر و محبت و خدمت خود قرار می دهد در این بیان حضرت زهرا مطلب عجیبی را ذكر می 

اند و آن مطلب این است دهكند كه هنوز هم دانشمندان عالم آشنایی به این مطلب پیدا نكر

كه به مردم هشدار می دهد و می گوید: ثروت شما در زندگی دنیا و آخرت انسان ها هستند 

نه مال و ثروت انسان ها. كسی كه در مقابل دیگري قرار می گیرد خود را قوي و او را ضعیف 

نظر داشته تر از خودش می شناسد. در این ارتباط ممكن است یكی از این دو هدف را در 

باشد. با یك هدف براي خود دشمن تراشی می كند و با هدف دیگر دشمنی دشمنان خود را 

تبدیل به دوستی می كند. به تعبیر دیگر وقتی كه قوي با ضعیف رو به رو می شود به فكر 

این است كه مال ضعیف را بریابد به او خیانت كند ثروتش را به جیب بزند. در این صورت 

من ضعیف می شود و هم ضعیف دشمن قوي می گردد. بین آن ها عداوت به هم قوي دش

زنند و اگر در این ارتباط كه قوي با ضعیف روبه رو می شود آید یكدیگر را كنار میوجود می

به فكر این باشد كه ضعف او را برطرف كند و به او خدمت كند سطح زندگی او را باال بیرد تا 

لی و مادي مساوي هم باشند. پس اگر قوي ثروت بیشتر دارد به مانند دو برادر از نظر ما

ضعیف كمك می كند و یا اگر علم و هنر بیشتري دارد به ضعیف تعلیم می دهد و هكذا قوي 

خود را در خدمت ضعیف قرار می دهد و هدفش جلب محبت ضعیف است نه سرقت ثروت 

هم به قوي محبت پیدا می او. در این صورت قوي به ضعیف محبت پیدا می كند، ضعیف 

اي كه كند. پس از طریق خدمت تعداد دوستان انسان زیادتر و زیادتر می شود مانند شجره

زند و این همه گیاه و علف را زیر سایه خود قرار می دهد، محبت این انسان شاخ و برگ می

خود هم در دل ها رشد می كند و هزاران انسان را به عنوان دوست صمیمی وابسته به 

تر است كه مال ضعیف را سرقت نموده و براي خود دشمن نماید. آیا انسان اول قويمی

تراشیده است یا نفر دوم بهتر است كه از مال خود سرمایه گذاري كرده و انسان را و یا 

انسان هایی را به خود جلب و جذب نموده. در این جا حضرت زهرا سالم اهلل علیها به انسان 

ظر مادي یا معنوي پیشرفته تر هستند می گوید كه ثروت شما، انسان ها هایی كه از ن



 

 

هستند كه به شما محبت پیدا می كنند نه ثروت انسان ها كه مایه بغض و عناد آن ها نسبت 

به شما می شود. مثالً دو نفر حاكم روستا را در نظر بگیرید یكی از آن ها زمین و آب روستا 

انان قرار می دهد. هدفش این است كه به آن ها خدمت كند و را در اختیار كارگران و دهق

زندگی آن ها را مانند زندگی خودش به ثمر برساند. بین او و افراد وابسته آن چنان عشق و 

عالقه و محبت پیدا می شود كه افراد وابسته به خدا از دوستان درجه اول او هستند. او را 

افتخار می كنند و آن رییس دیگر به فكر این است جاي پدر خود قبول دارند و به خدمت او 

كه اهل روستا را در استخدام خود قرار دهد از آن ها كار بكشد محصول كار آن ها را به 

جیب بزند و آن ها را در فقر و ذلت نگهدارد در نتیجه مالك ثروت روستا می شود و هزاران 

دا كنند رییس روستا را از بین  دشمن در كمین خود براي خود می سازد كه اگر فرصتی پی

می برند و ثروت او را بین خود قسمت می كنند. حضرت می فرماید: ثروت و قدرت انسان 

ها ، انسان هاي وابسته به او هستند نه مال و ثروت انسان هایی كه از آن ها گرفته و غارت 

ماره دوستان كرده است. این جا می فرماید: صله رحم كه اولین خدمت به دیگران است ش

 شما را زیاد می كند. 

 حكمت قصاص:

در جمله دیگر حكمت قصاص را بیان می كند و می فرماید: حكمت قصاص این است كه 

آورد و خون بندگان خدا را حفظ می كند. قتل و كشتار ظالمانه و امنیت عمومی به وجود می

عامدانه را از بین می برد. خداوند متعال براي این كه انسان ها را از در خدمت یكدیگر قرار 

 تفاوتی نسبت به یكدیگر كه نه خدمت كنند نه هم خیانت. ر حال بیدهد و یا الاقل د

براي جلوگیري از خیانت قصاص را واجب فرموده. قصاص از كلمه قص، یقص به معناي 

چینند نه این كه ریشه چینند و شاخ و برگ درختی را میچیدن مثل این كه سبزي را می

ستان و وابستگان آن ها شاخ و برگ كن كنند. انسان ها كه به منزله شجره هستند، دو

شجره او هستند. اگر یك نفر ظالمانه و عامدانه شاخ و برگ شجره زندگی شما را قطع كند 

یك نفر از وابستگان یا دوستان و یا فرزندان شما را به قتل برساند یا به كیفیت دیگر 

مان كیفیتی كه به خیانت كند خداوند متعال به شما اجازه می دهد و قدرت می دهد تا به ه

اند به شما اجازه اند و یا یكی از وابستگان شما را كشتهاند مال شما را ربودهشما ضرر زده

قصاص می دهد و به شما حق می دهد قاتل را به قتل برسانید و یا خیانتی كه به شما شده 

انت و یا به خود آن ها برگردانید تا با این قصاص تعادل اجتماعی برقرار شود و عامل خی

كشی از بین برود. پس تنها عاملی كه باعث می شود خون جامعه محفوظ بماند و همه آدم

كس اطمینان پیدا كنند كه حق حیات دارند و افراد جامعه محافظ خون یكدیگر باشند این 



 

 

امنیت طبیعی و اجتماعی نتیجه قصاص است كه خداوند به مظلوم اجازه می دهد حق خود 

رد و ظالم را دست و پا بسته در اختیار مظلوم قرار می دهد و در جمله دیگر را از ظالم بگی

می فرماید: خداوند وفاي به نذر را واجب فرموده تا در برابر وفاي به نذر به انسان عقل و 

شعور بدهد و قدرت و استعداد طبیعی او راباال ببرد. مغفرت و غفران به معناي این است كه 

الهی تكامل پیدا می كند نیروي قلبی و باطنی او و استعداد او و قدرت انسان با افاضه فیض 

وجودي او و فهم و شعور او باال می رود به اصطالح ما، شارژ وجودي پیدا می كند همان طور 

كه مشاهده می كنید صنایع برقی در صورتی كه نیروي برقش باال رود قدرت و مقاومتش 

ایین بیاید قدرت و مقاومت خود را از دست می دهد از زیادتر می شود و اگر نیروي برقش پ

این شارژ وجودي تعبیر به مغفرت می شود انسان ها با كلمه استغفار از خداي خود نیروي 

طلبند می گویند: پروردگارا ! عقل و شعور ما را قدرت مقاومت ما را و توانایی ما مقاومت می

ادگی كنیم و همه جا پیروزي با ما باشد انسان را زیاد كن تا بتوانیم در مقابل حوادث ایست

در ابتداي خلقت از نظر فهم و شعور و ایمان و قدرت مقاومت مانند شمع است و آن چه از 

ها بایستی نیروي مقاومت و یا عقل و شعور براي او مقدر شده مانند خورشید است. شمع

شایسته است از بركات ترقی كنند تا خود را به جاي خورشید برسانند تا آن طور كه 

وجودي خداوند متعال استفاده كند. عبادت ها كه از آن جمله وفاي به نذر است نیروي 

مقاومت در انسان ایجاد می كند. عقل و ایمانش و علمش باال می رود. این تكامل نتیجه 

 هاي موجود خود بچسبد و محكم براي خود نگهداردوفاي به نذر است. اگر انسان به سرمایه

مانند كسانی كه بخیلند به خدمات اجتماعی اعتنا نمی كنند مانند عضله بدن و یا رگی 

هستند كه خون را در خود حبس می كند و از جریان باز می دارد و آن خون حبس شده 

كشد پس آن چه از فیوضات و بركات كه تبدیل به غده سرطانی می شود و انسان را می

به دیگران برسانید تا چشمۀ فیض خدا دائم در وجود شما خداوند به شما می دهد شما هم 

 بجوشد و عقل و معرفت و استعداد شما را باال ببرد.

 حكمت رعایت كیل و وزن:

در جمله بعد حكمت كیل و وزن و ارزان یا گران فروشی را بیان می كند. یكی از دستورات 

كه خداوند در این رابطه  اكید اسالم در بسیاري از آیات قرآن وفاي به كیل و وزن است

اي نازل فرموده است دستور می دهد اجناس و ارزاق را با همان كیلی كه از سوره

فروشندگان می گیرید به مشتریان خود هم برسانید خواه به كیفیت كیل باشد یا به كیفیت 

اي درست یك كیلوگرم به وزن و ترازو. یك كیلوگرم مواد روزي كه خریداري كرده

اي روزي مردم را از جاي دور به آن ها برسان و در برابر خدمتی كه انجام داده مشتریان



 

 

اي مبلغی بر قیمت خرید اضافه كن به مشتري خودت بفروش به كیفیتی كه نزدیك نموده

اي. اگر خودش به جاي دوري برود و ارزاق مشتري احساس كند كه تو به او خدمت كرده

ه خانه بیاورد كیلوگرمی هزار تومان براي او تمام می شود و خود را از جاي دور تهیه كند و ب

اي كه نزدیك منزل شما مغازه فروشندگی باز نمود همان جنس را خریداري اگر از فروشنده

كنی پانصد تومان براي شما تمام می شود. پس صاحب مغازه زحمت رفتن به جاي دور را از 

نفعت رسانیده این درست فروشی و دخل كم شما برطرف نموده و پانصد تومان هم به شما م

یك نوع خدمتی است كه صاحب مغازه به مشتریان خود می كند. ثروت طرفین باال می رود 

مشتریان فروشنده زیاد می شود و به همان میزان براي خود تولید ثروت می كند این گران 

ها در مشتریان زند بخس می نامند پس دخل مغازه دارها را كنار میفروشی كه مشتري

 بیشتر است نه در پول بیشتري كه از آن ها به جیب بزنند. 

 حكمت حرمت شرب خمر را بیان می كند. 

آورد قدرت ادراكات انسان را شراب حرام همان شربت هایی است كه مستی به وجود می

ضعیف می كند هر مایعی و هر شربت و شرابی مستی به وجود آورد و انسان را از حال 

عی خارج كند در دین مقدس اسالم حرام شده است. شراب همان نیست كه آب انگور طبی

آورد. هر مایع و جامدي كه مستی به وجود آورد حرمت پیدا می باشد و مستی به وجود می

كند. اگر میوه یا سبزیجات یا حبوبات دیگر در اختیار انسان قرار گیرد كه تناول آن مستی 

می كند و یا اگر شراب انگور و خرما را طوري بسازند كه حالت به وجود آورد حرمت پیدا 

طبیعی انسان را به هم نزند و مستی به وجود نیاورد حالل می شود. شراب هم یعنی هر 

شربتی كه وضعیت اخالقی و طبیعی انسان را تغییر می دهد شعور و ادراك انسان را مختل 

در این جا حكمت حرمت شراب  )س(را می كند همه این ها حرمت پیدا می كند. حضرت زه

را بیان می كند و می فرماید: خداوند به این دلیل شرب خمر را حرام فرموده تا شما انسان 

باشد. ها را از پلیدي باطنی و فكري منزه كند. رجس به معناي آلودگی فكري و باطنی می

باطنی، مانند عقل و بعضی نجاسات، بدن و لباس انسان را نجس می كند ولیكن به ادراكات 

زند و بعضی نجاسات ظاهر بدن و لباس را نجس نمی كند ولیكن اي نمیشعور و ایمان صدمه

آورد، عقل انسان را زایل می كند و موانع كفر و گناه را اختالل فكري و روحی به وجود می

می  كه ایمان و عقل باشد از بین می برد. یك چنین آلودگی هاي باطنی را رجس و رجاست

باشد تر از آلودگی هاي ظاهري میهاي باطنی خیلی خطرناكنامند و این آلودگی

هاي ظاهري مانند كثافات و نجاسات به وسیله انسان یا به وسیله مطهرات دیگر آلودگی

عقلی كه انسان حق شعوري و بیبرطرف می شود ولیكن آلودگی هاي باطنی مانند كفر و بی



 

 

ها به وسیله عفتی نشناسد این آلودگیلوم نشناسد. عفت و بیو باطل نشناسد ظالم و مظ

خود انسان قابل تطهیر نیست. آن ها را رجاست می نامند. خداوند در آیۀ تطهیر كه در شأن 

اهل بیت عصمت نازل شده خبر می دهد خدا رجس و رجاست و تمامی آلودگی هاي روحی 

معصوم برطرف نموده و آن ها را در ظاهر و  و فكري و جهل و نادانی را از وجود این امام هاي

باطن پاك و مطهر گردانیده است. پس در این جا خداوند هر نوع شربت و شرابی كه مسكر 

باشد و یا هر چیزي كه عقل انسان را زایل كند، مایع باشد یا جامد باشد، حرام فرموده 

 استك

 حكمت نهی از تهمت و سرقت:

ن می دارد كه از آن تعبیر به قذف می كنند می فرماید: و در جمله بعد حكمت تهمت را بیا

هایی است اجتناب القذف حجاباً عن اللعنه. قذف به معناي تهمت است. ولیكن ناظر به تهمت

كه زن یا مرد را متهم به عمل منافی عفت می كند.. زیرا رابطه نامشروع گناهی است كه 

د حیوانات گرفتار هرج و مرج می كند. این زند و انسان را مانننظام بشریت را به هم می

مسئولیت ابتدایی را كه هر مادري خود را مسئول حفظ و تربیت كودك می كند برطرف می 

سازد و همچنین مسئولیت هر پدري را كه خود را مسئول حفظ و حمایت و تربیت فرزند می 

زند خود می دانند كند از بین می برد. تمامی افراد بشر خود را مسئول حفظ و حمایت فر

خواه كافر باشند یا مسلمان و این مسئولیت در صورتی است كه بچه از خود آن ها باشد 

بند و بار باشد و یا نامشروع نباشد. اگر خداي نخواسته زنی عفت و تقواي خود را رها كند بی

فل اند نمی دانند و آن طمردي به این كیفیت خود را مسئول فرزندي كه به دنیا آورده

ماند مانند حیوانات و این مسئله را كه جامعه انسانی او را از خود طرد می پدر و مادر میبی

پذیرد و همه كس با رجم كردن او كند لعنت می نامند. معلون كسی است كه جامعه او را نمی

ماند كه از بین می رود خداوند را از خود دور می كنند در نتیجه عضوي زاید در جامعه می

اي اتفاق نیافتد و انسانی ملعون و مطرود جامعه واقع نشود حیاء و اي این كه چنین مسئلهبر

عفت را بر زنان و مردان واجب كرده واجازه نداده است زن و مردي با یكدیگر رابطه 

نامشروع داشته باشند و همچنین تهمت را هم حرام كرده است. آن قدر كه خداوند به 

مردي تأكید نموده به رابطه نامشروع تأكید ننموده است. لذا می حرمت تهمت زدن به زن و 

فرماید: خداوند حرمت تهمت را حجابی قرار داده كه مبادا زن یا مردي یا كودكی از جامعه 

مطرود شود و همه كس او را از خود كنار بزند و باز درباره حكمت دزدي می فرماید: خداوند 

تا انسان ها شخصیت پیدا كنند و آبروي اجتماعی خود به این دلیل دزدي را حرام فرموده 

را حفظ كنند و همه جا دوستی انسان ها را در نظر بگیرند نه این كه طمع به مال آن ها پیدا 



 

 

كنند. اگر با كسی رابطه پیدا كردي كه طمع به مال و ثروت او داري از این طمع تعبیر به 

نظر گرفتی و طمع به مال و ثروت او نداشتی  هتك و هتاكی می شود و اگر انسانیت او را در

طمعی تعبیر به عفت می شود لذا خداوند سرقت را حرام فرموده و سارق را از این بی

مجازات می كند كه چرا انسانیت و شخصیت خود و یا مردم را ضایع نموده و مال مردم را از 

 خود آن ها بیشتر دوست داشته است. 

 مت احكام، حرمت شرك را تعریف می كند. می فرماید: در آخرین جمله از بیان حك

خداوند به این دلیل شرك را حرام فرموده كه انسان ها فقط او را به ربوبیت بشناسند و در 

خداجویی و خداشناسی اشتباه نكنند كه این اشتباه مصیبت بزرگی براي بشریت شناخته 

رید كه می شود گفت: كل آفرینش هاي موجودي كه در دنیا داشده. شما فكر كنید سرمایه

آید و آن چه هم در آینده تا ابد الزم دارید این ثروت نامتناهی ثروت شما به حساب می

ظاهري و باطنی كه بهترین آن ها حیات و حركت و علم و دانش است از كجا و از چه كسی 

خودتان خلق دانید یا می توانید آن چه الزم دارید براي به شما می رسد آیا خودتان می

كنید آیا می توانید حیات خود را ادامه دهید و علم و قدرت در وجود خودتان تولید كنید. 

احساس می كنید كه چقدر در برابر تهیه آن چه الزم دارید عاجز و ناتوانید پس شما به 

ثروت نامتناهی احتیاج دارید و خودتان در برابر تهیه این ثروت نامتناهی فقر مطلق و عجز 

نهایت ثروت و قدرتی كه الزم دارید نمی توانید قطره آبی براي طلق هستید یعنی از بیم

خود تهیه كنید. پس وجود خدا براي شما یعنی همه چیز در دنیا و آخرت و شما منهاي 

وجود خدا یعنی صفر مطلق به عالوه عذاب نامتناهی. این عذاب نامتناهی و محرومیت از 

نیا و آخرت خاصیت شرك است پس شما به اضافه معرفت خدا و تمامی نعمت هاي خدا در د

بندگی خدا یعنی همه چیز در دنیا و آخرت و شما منهاي معرفت خدا و شریك تراشی براي 

خدا یعنی محرومیت از همه چیز در دنیا و آخرت به اضافه عذاب نامتناهی. پس خیلی الزم 

ار شرك شوند و از لطف خداي خود است كه انسان ها خود را آزمایش كنند مبادا گرفت

محرومیت پیدا كنند. مشاهده می كنید كه خداوند در قرآن می فرماید: اي انسانی كه 

اي و تمام عمر خود را به كفر و گناه سپري میلیون ها رقم گناه و معصیت به خود بسته

خدا مرا  اي جایز نیست كه از رحمت خدا مأیوس باشی امیدوار به خدا باش هرگز نگوكرده

آمرزد و به من اعتنا نمی كند زیرا بزرگ ترین گناه ناامیدي از خداوند متعال است. هر نمی

گناه كاري كه تمام عمر خود را به كفر و گناه گذرانیده به محض این كه گرایش قلبی به خدا 

ه و اي بزند كه اي خدا از من بگذر و مرا عفو كن این نالپیدا كند و بین خود و خدا ناله

تقاضاي عفو آن قدر نزد خدا محترم است و ارزش دارد كه بالفاصله تو را با پیامبران 



 

 

محشور می كند و عالوه نشان و مدال مخصوصی هم به این انسان توبه كار می دهد. كه 

عمري را در گناه و معصیت گذرانیده است اما یك دقیقه یا یك ثانیه به آخر عمر توبه نموده 

باشد است این ضرر نامتناهی یا دخل و نفع نامتناهی خاصیت خداشناسی می و از دنیا رفته

بیند و می داند مخلوق خدا می داند و خدا را بهتر و باالتر از آن چه كه انسان آن چه را می

آورد پس می گوییم: خاصیت اخالص و خداشناسی بیند به حساب میمی داند و می

نهایت عذاب و طرف خاصیت شرك و گناه بینهایت ثروت و نعمت است و از آن بی

محرومیت است براي این كه انسان ها به یك چنین عذاب و محرومیتی مبتال نشوند دستور 

داده اند كه در عبادت و بندگی و خواهش و تقاضا, كسی و چیزي را به جاي خدا نپذیرند 

سازي ي و آن چنان بتمستقیماً به خدا مربوط شوند زیرا اگر مخلوقی را جاي خدا قرار داد

دانی و تمام عمر در و بت پرستی را تمرین كردي كه صد در صد همان بت را خداي خود می

اطاعت بت و بت ساز هستی نه خدا راهی دارد به تو خیر و بركتی برساند و نه تو راهی به 

تو از سوي خدا داري تا خواهش و تقاضا و خیر و بركتی از او بخواهی. در نتیجه خیرخواهی 

خدا و خیر رسانی خدا به تو ممتنع می گردد. راه هاي لطف و كرم خدا به روي تو بسته می 

شود و این مسئله عجیبی است چطور باور كنیم كه بعضی كارها ممتنع می شود از دایره 

قدرت خدا هم خارج می گردد. این خداست كه می گوید: انه علی كل شیئٍ قدیر. مدعی 

كاري قدرت دارد و هرگز ضعف و ناتوانی از انجام كاري براي خدا جایز است كه خدا به هر 

گیري مشرك از خدا ممتنع نیست. پس چطور در این جا خیر رسانی خدا به مشرك و بهره

می گردد. شاید بتوانیم بگوییم كه مشرك نمی تواند از لطف خدا استفاده كند ولیكن چطور 

رم خود را به مشرك برساند و این كمك رسانی خدا بگوییم كه خدا هم راهی ندارد لطف و ك

گیري انسان از خدا معرفت به خداوند هم به مشرك ممتنع می شود. زیرا اساس كار در بهره

متعال است و این معرفت از جانب انسان طلب و تقاضا و آمادگی براي كسب معرفت الزم 

دامن او سرازیر می شود اما  دارد. طلب و تقاضاي انسان یگانه راهی است كه لطف خدا به

اگر انسان بتی را به جاي خدا شناخت و مخلوقی را خداي خود به حساب آورد، نه از دست 

آن مخلوق كاري ساخته است كه به این بنده مشرك خود فیضی برساند زیرا خالیق براي 

یكدیگر منشأ نفع و ضرري نیستند. پس مشرك كسی است كه كنار چشمه خشكی در كویر 

شسته است و انتظار جوشش آب دارد البته ممتنع است. اگر هم خدا به او فیض برساند آن ن

مند می كند مشرك تمامی این چنان كه در زندگی دنیا مشركین را از لطف خود بهره

فیوضات و بركات را به حساب بت خود می گذارد می گوید: بت ها مرا آفریدند و به من 

هرگز مبادي واقعی نعمت ها را نمی شناسد و زمانی كه سرمایه حیات و حركت دادند. 



 

 

زندگی دنیا خاتمه پیدا می كند و زندگی آخرت دایر می گردد از دست بت ها كاري ساخته 

نیست. در دنیا هم از آن ها كاري ساخته نبوده ولیكن خداوند مفت و مجانی به آن ها 

آخرت مشرك را كول بگیرند و در زندگی داده است به انتظار روزي كه برگردند اگر هم در 

یك باغی كنار چشمه آبی رها كنند باز هم آن باغ و چشمه را به حساب بت خود می گذارد 

و خداي واقعی را نمی شناسد كه تشكر كند و از طرفی بت ها هم نمی توانند بشریت را به 

نیا موفق باشند پرستان بدون معرفت به خدا در زندگی آخرت هم مانند دنظام آورند. اگر بت

آن زندگی آخرت هم مانند زندگی دنیا پر از ظلم و فساد می شود و زندگی توأم با ظلم و 

فساد قابل دوام نیست. پس به طور طبیعی بدون اراده خدا و اراده انسان مشرك در صفر 

مطلق قرار می گیرد نه مشرك راهی دارد كه از خدا چیزي بخواهد نه خدا راهی دارد فیضی 

او برساند. پس این آیه شریفه حقیقت را درست روشن  می كند كه خداوند فرمود: ان اهلل به 

الیغفر ان یشرك به و یغفر مادون ذلك... یعنی خداوند از هر گناهی غیر از شرك می گذرد 

و بعد از توبه به گناه كار عقل و شعور می دهد ولیكن از گناه شرك نمی گذرد و این 

است. یعنی ایصال فیض الهی به مشرك ممتنع است كه بین مشرك  نگذشتن از باب نشدن

 و خدا راه فیض رسانی و فیض گیري مسدود است. 

 سفارش آن حضرت )س( به تقوا:

سابقه است مردم را به دنبال بیان حكمت احكام كه در دنیاي علم از ائمه و دیگران بی

 سفارش

ست از نافرمانی و معصیت خدا بپرهیزید به تقوا می كند می فرماید: آن چنان كه شایسته ا

و سعی كنید با سند اسالمی از دنیا بروید كه در آخرت به جز مؤمن و مسلمان، دین دیگري 

قابل قبول نیست. آن چه خدا شما را به آن امر می كند به جا بیاورید و از آن چه نهی        

هستند كه خدا را به عظمت  می كند ترك كنید و بدانید كه فقط دانشمندان علوم اسالمی

 می شناسند و او را از مشابهت با خلق خدا منزه می دانند. 

 معرفی خود و پدر و همسر خود:

حضرت زهرا) س( پس از بیان مسائل توحیدي و مسائل مربوط به نبوت و هدایت مردم به 

به  )ص(راه راست، به معرفی خودش پرداخت تا مسلمانان بعد از شناختن دختر پیغمبر 

عصمت و طهارت و علم و حكمت بدانند كه آن چه می گوید درست می گوید، حق می 

زند. مسلمانان را طرف خطاب قرار داد و فرمود: اي مردم! گوید، به هوي و هوس حرف نمی

اي كه این همه آیات و احادیث از پیغمبر فاطمه )ص(بدانید كه من فاطمه هستم پدرم محمد 

شده است، ابتدا و انتهاي سخنرانیم به شما حقیقت می گویم. آن چه اكرم در شأن او وارد 



 

 

گویی و یاوه گویی ندارم.  زنم. پراكندهمی گویم غلط نمی گویم، روي هوي و هوس حرف نمی

ابتدا سابقه شما را پیش از ظهور پدرم رسول خدا و الحقه شما را بعد از رسول خدا به شما 

م و والیت الهی را كه به وسیله پدرم در اختیار شما قرار خبر می دهم تا قدر این نعمت اسال

گرفته بدانید. از جانب خدا پیغمبري براي شما آمد كه ناتوانی و ناراحتی و رنج و زحمت شما 

براي او قابل تحمل نبود این همه براي آسایش و آرامش شما زحمت كشید. چقدر حرص و 

جهل و نادانی نجات بدهد و مخصوصاً  شتاب و گذشت داشت تا شاید شما را از مهلكه

نسبت به مؤمنین و مؤمنات چقدر رئوف و مهربان بود پس قدر یك چنین پیغمبر مهربانی را 

كه شما را از وادي هاي جهل و هالكت و خرافات به صراط مستقیم دین و هدایت راهنمایی 

مرا با رسول خدا  كرد بدانید. پدرم چنان كه خدا فرمود: رحمت عالمیان است. اگر رابطه

است و  )س(بشناسید خواهید فهمید كه یگانه فرزند مناسب شأن و مقام او دخترش زهرا 

خواهید شناخت كه او پدر من است نه پدر زنان شما و برادر شوهر من است نه برادر شما 

مردم و من افتخار می كنم كه چنین نسبتی با او دارم و دختر شایسته او هستم و او را پدر 

 دانم.خود می

او رسالت الهی را به شما تبلیغ كرد و حقایق علم و حكمت را با صداقت و امانت در اختیار  

شما گذاشت و عاقبت گناه و معصیت را هم به شما نمایش داد. او را شناختند كه چگونه بر 

بر خالف راه شرك و گناه شما را حركت داد. شرك و گناه را كوبید و بساط شرك و گناه را 

خالف میل و خواهش مشركین برچید. مردم را به راه خداي خود دعوت نمود و راه خدا را 

اي روشن در برابر افكار مردم به نمایش گذاشت. آن چنان كه صبح صادق همچون جاده

عدالت و تقوا و علم و حكمت از شب تاریك جهل و حماقت طالع گردید. حقیقت حق آن 

براي مردم نمایش پیدا كرد. در پناه دعوت او رهبران دین  چنان كه شایسته و مناسب بود

آزادي و فرصت پیدا كردند تا دین خدا را به نمایش بگذارند و زبان شیاطین در برابر حقایق 

اسالم الل و گنگ شده اهل باطل در برابر منطق حق الل شدند و نتوانستند سخنی بگویند. 

نمایش در آمد. راه هاي كفر و گناه كور شد و سازمان شیطنت و نفاق فروكش كرد و حق به 

راه هاي علم و حكمت روشن شد و چنان وضعی به وجود آمد كه عرب هاي جاهلیت كه در 

صفر معرفت بودند و تمام عمر هستی خود را پاي بت ها قربانی می كردند زبانشان به كلمه 

سیار نورانی و روشن شدند و از اي در داخل این مكتب باخالص و ال اله اال اهلل باز شد و عده

زهاد درجه یك شناخته شدند و شما ملت عرب در لبه پرت گاهی بودید كه با یك حركت 

شدید لقمه نقدي بودید براي هر كوچك سقوط می كردید و به آتش جهنم پرت می

كاري كه به شما طمع ببندد. شما یك آتش گیره بودید  اي كه شما را بدرد و هر طمعدرنده



 

 

راي جنایت كارانی كه شما را به خود جذب كنند و با دیگران بجنگند و شما زیر قدم هاي ب

ابر قدرت ها لت و پار بودید. بزرگ ترین شربت و ثروت شما آب هاي كثیفی بود كه در 

اي بود كه در برابر آفتاب بیابان ها جمع شد و بهترین غذاي شما گوشت هاي خشكیده

ترسیدید از وسري خور ملت ها بودید. چنان وضعیتی كه میشد. تگندید و خشك میمی

گوشه و كنار ظالمی بر شما بتازد و شما را برباید. چنین وضعیتی داشتید در زمان جاهلیت 

ولی خداوند تبارك و تعالی شما را به بركت پدرم رسول خدا از آن ذلت و خواري نجات داد 

ها كه سر از آن همه مصیبت ها و رنج و زحمتو شما را به تمدن عظیم اسالمی رسانید. بعد 

عقل و شعور را به جنگ پدرم تهییج نمودید. گرگان عرب را و پدرم آوردید و آن رجال بی

متمردین اهل كتاب را به جنگ پدرم یاري كردید و تا توانستید پدرم را در معرض ظلم و 

را بر علیه پدرم  عذاب و مسخره و استهزاء قرار دادید. چقدر زیاد آتش هاي جنگ

برافروختید كه خداوند آن آتش ها را خاموش كرد. هر وقت شیطان با شاخ حیوانی خود به 

شكست و هر وقت آتش جنگی بر علیه پدرم آمد خداوند شاخ او را میجنگ پدرم می

روشن می كردید خداوند به لطف و حمایت خود آتش جنگ را خاموش می كرد و هر وقت 

شد برادرش علی بن ابی طالب علیه السالم را به میدان جنگ ن بلند میصداي نعره مشركی

گشت مگر زمانی كه به فرستاد و آن حضرت از میدان جنگ برنمیابر جنایت كاران می

نمود. آن دست قدرت خود دشمنان را سركوب می كرد و آتش جنگ آن ها را خاموش می

حیاي دین خدا كوشا بود. بهترین نزدیكان همه در راه خدا رنج و زحمت را تحمل كرد و در ا

رسول اكرم از نظر علم و حكمت و خویشاوندي و حسب و نسب بود. بزرگ ترین اولیاء خدا 

زد و مردم را نصیحت می كرد یا با جهاد و كوشش خود شر آن ها را به دائم دامن به كمر می

ضاللت را خاموش كردند و خودشان برمی گردانید. این پدرم و شوهرم بودند كه آتش كفر و 

هاي خود به جنگید شما عرب ها در خانهدر حالی كه شوهرم در میدان جنگ با دشمنان می

گفتید و می خندیدید و دایم در انتظار بودید كه شاید رسول استراحت مشغول بودید. می

خدا و برادرش علی در میدان جنگ شكست بخورند و این انقالب اسالمی كوبیده شود و 

دائم گوش به زنگ بودید خبرهایی از شكست این انقالب به گوش شما برسد از میدان 

جنگ عقب می رفتید و یا فرار می كردید. و امروز كه خداوند تبارك و تعالی پدرم رسول 

خدا را براي زندگی بهشتی اختیار نمود و مقدر كرد كه از دنیا برود و در آن تمدن ایمانی و 

ار گیرد. تمدنی كه آن همه نیكان و پاكان در آن تمدن زندگی می اسالمی پیغمبران قر

كنند. بعد از وفات پدرم خار و خس كفر و نفاق از فكر و وجود شما رویید. انسان هایی 

شده بودید یك مرتبه تبدیل به خار و خس بیابان شدید. بودید كه تبدیل به گل و بوستان 



 

 

شما پوشیده شد و چهره تاریخی شما را  این لباس عزت و عظمت اسالمی كه به قامت

اي شناخته شد كه آن را از تن خود كندید و دو مرتبه روشن می كرد به نظرتان لباس كهنه

به جاهلیت خود برگشتید. گمراهانی كه در شعاع تمدن اسالمی خفه شده بودید دو مرتبه 

مدن اسالمی نابغه زبان درآوردند و انسان هاي گمنام و فاقد شخصیت خود را به بركت ت

شناختند. زبان اهل كفر و باطل دراز شد تا توانستند علیه اسالم و سازمان والیت حرف 

زدند وارد زندگی شما شدند و شما را از والیت اولیاء خدا ترسانیدند. شما هم ترسیدید 

شیاطین در برابر شما سركشیدند و صدا زدند و شما را دعوت به خود نمودند و دیدند كه 

اید دعوت شیطان و شیطنت را اجابت كردید قدر رام و آرام تسلیم دعوت آن ها شدهچ

مغرور شدید و گول خوردید. شیاطین كه همان سران كفر و نفاق بودند شما را دعوت به 

شعور هستید نهضت برخالف مقام والیت نمودند و چنان دیدند كه بسیار سبك مغز و بی

از زمین كنده می شود به هوا می رود. شما را بر علیه مقام مانند پر كاهی كه با وزش بادي 

بستند به غضب درآوردند و چنان دیدند كه شما ها كه میوالیت از مسیر دروغ ها و تهمت

هم عصبانی شدید و شما را نسبت به خاندان عصمت و طهارت بدبین كردند و كامالً تسلیم 

گوسفندانی عالمت زدید كه مال شما  تبلیغات غلط آن ها شدید در نتیجه به شتران و

نبودند به آب گاهی وارد شدید كه مالك آن نبودید یعنی این مقام خالفت و نبوت و ریاست 

الهی مال شما نبود آمدید چنان تبلیغ كردید كه مال شما بوده و پیغمبر اكرم این خالفت و 

ت وفات پدر ما مرهم ریاست را به شما واگذار كرده به همین زودي كه هنوز زخم و جراح

نشده بود زخم دیگري به جاي زخم فراق پدرم در ما به وجود آوردید. هنوز آب غسل 

رسول خدا خشك نشده بود پیش از آن كه آن بزرگوار را دفن كنند فوري در سقیفه بنی 

ساعده جمع شدید علیه مقام امامت و خالفت تبلیغ كردید و به یكدیگر سفارش كردید كه 

اي از خودتان رأي بدهید كه مبادا میان مسلمانان اختالف پیدا ر به مرد شایستههرچه زودت

شود و این تمدن اسالمی از بین برود با این كه با این خلیفه تراشی و رأي گیري بر خالف 

اي به وجود آوردید كه تا روز قیامت خودتان و ملت هاي آینده در آن حقیقت چنان فتنه

اي كه یگانه عامل روشن شدن آتش جهنم است كه بر شما فتنهفتنه سقوط كردند چنان 

احاطه می كند واي بر شما چقدر از حقیقت دور شدید و به چه پرت گاهی سقوط نمودید با 

درخشد اوامر الهی ظاهر است این كه كتاب خدا و حجت خدا مانند آفتاب در میان شما می

شما تابان است. نواهی الهی كامالً و احكام خدا روشن است عالمت هاي نجات و سعادت 

واضح و معلوم است و شما یك چنین حقایق روشن را پشت سر انداختید. پشت به آفتاب 

میلید و به خود را به وادي هاي جهل و ضاللت كشاندید. آیا به كتاب خدا و حجت خدا بی



 

 

د را به دشمنان خود متمایل        می شوید به غیر حكم خدا حكم می كنید. چقدر خو

انداختید كه به جاي خدا شیطان را بر خود حاكم نمودید. با این كه شعوري كودنی و بی

هركس دینی به جز دین اسالم داشته باشد از او قبول نیست و در آخرت به خسارت بزرگی 

 مبنال می شود كه به جاي بهشت گرفتار جهنم گردد. 

قل مصیبت فراق پدرم بر ما اهل بیت قدري بعد از وفات پدرم چند روزي صبر نكردید كه الا

آسان گردد و رشته خالفت در جاي خود قرار گیرد. بالفاصله بعد از پدرم شروع كردید 

آتش فتنه را روشن نمودید و جهش دادید و به این آتش خاموش فتنه باد و هوا زدید و در 

ندید همه جا از صداي آن جرقه به وجود آوردید و با حرارت آن افكار بندگان خدا را سوزا

شیطان و دعوت او استقبال كردید با این كه او شما را دعوت كرد و از شما كمك خواست تا 

چراغ دین خدا را خاموش كند و سنت هاي پیغمبر معظم و محترم را به خاموشی بسپارد. 

نشینید و كلمات فتنه آمیز و جلسه سري تشكیل می دهید و شب در كنار یكدیگر می

خود را با تعلیمات و تبلیغات شیطانی اشباع می كنید و فردا روز به میان مردم  افكار

اید در میان مردم استفراغ می كنید ) روید آن چه دیشب به خورد خودتان و مردم دادهمی

در این جمالت عجیب عرب هاي غاصب مقام خالفت را به یك انسان هاي پر خور شكمباره 

نشینند شكم خود را پر می كنند و بعداً آن شكم پر فره میتشبیه می كند كه شب كنار س

شده را به صورت استفراغ در میان مردم خالی می كنند.( و صبح تا شب بر علیه خانواده 

اندازید و ما خانواده رسول خدا در اثر تبلیغات غلط شما در پیغمبر تبلیغات به راه می

ایم و دور ها در شهر شما شناخته شدهترین خانوادهایم كه غریبوضعیتی قرار گرفته

اي هستیم كه به ها از اسالم در مقام خالفت هستیم با این كه خانوادهترین خانوادهافتاده

ایم، از سایه این شجره طیب و عنوان ستون اسالم و پیكره آن و شجره طیبه شناخته شده

ایم كه ن وضعی پیدا كردهاید و ما اهل بیت در میان شما چناطاهر، خود را كنار كشیده

گویی دشمن ما به وسیله كاردها و چاقوهاي تند و تیز قسمت قسمت گوشت تن ما را می 

هاي تند و تیز را در احشاء ایم كه نیزهاندازد. یا مانند مقتول و مجروحی شدهبرد و كنار می

ی كند و بیرون و امعاء مقتول فرو برده و گوشت تن او را و قلب و جگر او را پاره پاره م

 كشد. می

 تعریف وضعیت اهل البیت)ع( بعد از رحلت رسول خدا )ص(

در این قسمت از جمالت خود پیكرۀ اجتماعی اهل بیت را به مقتول و مجروحی تشبیه می 

ها و اند، نیزهكند كه دشمنان با شمشیر و نیزه آن پیكره آن مظلوم را محاصره كرده

اند و قسمت قسمت عضالت ظاهري بدن را و قطعات داخلی شمشیرها را به تن او فرو برده



 

 

اندازند زیرا انسان ها در جامعه داراي دو كشند و بیرون میشكم را با نیزه و شمشیر می

پیكر هستند. پیكر و بدن ظاهر آن ها كه همین بدن و احشاء و اعضا باشد و پیكره اجتماعی 

نوادگی آن ها و علم و حكمت آن ها و آن ها كه شهرت آن ها و آبروي آن ها و عزت خا

شهرت و آبروي آن ها باشد. پیكره ظاهري آن ها كه تن و بدن باشد در برابر پیكره 

نهایت است زیرا انسان ها به عزت و آبروي اجتماعی اجتماعی آن ها ماند صفري در برابر بی

كنند كسانی كه با  اند و در جامعه به محبوبیت و آبرومندي زندگی میخود ارزش پیدا كرده

كشند از بین می برند و آبرو غیبت و تهمت و تبلیغات خالف حقیقت شخصیت انسانی را می

ها، رذیلت ها را به آن ها وصله و عزت اجتماعی آن ها را نابود می كنند و به جاي فضیلت

 زنند. وضعیت اجتماعی یك چنین خانواده آبرومند مانند همان پیكر مجروح و مقتولیمی

است كه در میان هزاران شمشیرزن قرار گرفته و هر كدام زخمی بر آن پیكره وارد می 

اي كه گوش به سازند لذا حضرت زهرا سالم اهلل علیها خود را و خانواده خود را در آن جامعه

زنگ تبلیغات و تعلیمات دشمنان اهل بیت هستند. تشبیه به مقتولی می كند كه زیر 

فته است و ذره ذره گوشت بدن او را از بدن او جدا می كنند و با شكنجه دشمنان قرار گر

این همه تبلیغات خلیفه قالبی پیغمبر را از نظر عزت و عظمت و علم و حكمت و عصمت 

اند و آن همه القاب عزت آمیز و نشان و مدال هاي الهی را كه جاي رسول خدا علم كرده

اند و خود را امیرالمؤمنین و فاروق بستهمخصوص ولی خدا علی بن ابی طالب است به خود 

اند و اعظم و صدیق اكبر معرفی نموده و بر علیه اهل بیت رسول خدا آن قدر تبلیغ كرده

اند كه آن ها را خارج از دین اسالم و دشمن خلیفه بر حق پیغمبر معرفی تهمت زده

د كه اهل بیت رسول اناند و افكار ضعیف مردم زمان را آن چنان ساخته و پرداختهنموده

خدا را مستحق می دانند كه خانه او را و زندگی او را آتش بزنند لذا عمر بن خطاب چند 

مرتبه رجاله را كشانید به در خانه امیرالمؤمنین تا علی را با زجر و كتك به مسجد بكشاند و 

لیفه رسول زند بیایید به خاز او بیعت بگیرد پشت درِ خانه آن حضرت همراه رجاله صدا می

سوزانم. مردم تعجب كردند و گفتند: اتحرق خدا بیعت كنید و االّ این خانه را با اهلش می

هذا البیت و هی بیت رسول اهلل؟ یعنی عمر این خانه كه خانه رسول خداست آتش می زنی؟ 

اند در جواب به آن ها گفت: انما اردت وقتی كه دید مردم از این جمالت عصبانی شده

زنم می خواهم آن ها را بترسانم بعداً چند روزي دیگر و التهویل گفت: نه آتش نمی التهدید

زد: االّ ان ابابكر قد بویع فهلموا الی البیعه. آي مردم ها راه افتاد و صدا میدر میان كوچه

همه رفتند به ابوبكر بیعت كردند و او را خلیفه رسول خدا شناختند همه بروید بیعت كنید 

ما تظاهر كردند زنده باد مرده باد راه انداختید و چنان وانمود كردند كه هركس به  به عقیده



 

 

كشد كافر شناخته می خلیفه رسول خدا بیعت نمی كند و از اجتماع اسالمی خود را كنار می

شود و مستحق است خانه او را آتش بزنند بعد كه افكار مردم را براي آتش زدن آماده كرد 

ور داد آتش بیاورند و در خانه را آتش بزنند. آن چه مسلم است به آتش چند روز دیگر دست

زدن تهدید كرده است شیعیان می گویند: آتش زده و با در نیم سوخته حضرت زهرا را بین 

در و دیوار تحت فشار قرار داده. آن چه مسلم است این جمالت زیباي حضرت زهرا در 

زدند. و این تبلیغات را به آن ها به اهل بیت میتعریفات و تبلیغات و تهمت هایی است كه 

كاردها و شمشیرهایی كه با آن ها گوشت تن انسان را قطعه قطعه جدا می كنند تشبیه می 

كند زیرا می گوید: و نصبر فیكم علی مثل حز المدي و وخز السنان فی الحشاء. یعنی، ما 

وشت تن ما را جدا می كنند و ایم كه با كارد و خنجر گاهل بیت چنان وضعی پیدا كرده

ها را به تن ما و قلب ما فرو می برند. در همین رابطه است كه پیغمبر غیبت شمشیر و نیزه

گران و تهمت زنان را تشبیه به كسی كرده است كه گوشت تن برادر و خواهر مسلمان خود 

 را جدا می كند و می خورد. 

 دفاع از حق ارث:

در جمالت بعد می فرماید: و انتم اآلن تزعمون ان ال ارث لنا افحكم الجاهلیه یبغون و من 

اید ها و تبلیغات دروغین خود را به جایی رساندهاحسن من اهلل حكماً لقوم یوقنون. تهمت

ایم كه حق ارث كه خیال می كنید ما اهل بیت رسول خدا با رسول خدا آن قدر بیگانه شده

ر خود نداریم. )زیرا یكی از مسائلی كه اوالد را از وراثت پدر و مادر محروم می بردن از پد

كند اختالف دینی آن هاست اگر پدر و مادر مسلمان باشند و اوالد كافر باشند ارث پدر و 

مادر به اوالد نمی رسد. اگر اوالد مسلمان باشند، پدر و مادر كافر، ارث اوالد به پدر و مادر 

 نمی رسد(. 

اید كه مردم و تهمت زده ه آن ها فرمود: آن قدر علیه اهل بیت رسول خدا تبلیغ كردهب

ایم و از پدر و مادرمان ارث نمی بریم. چگونه خیال می كنند ما اهل بیت پیغمبر كافر شده

یك سره حقایق دین اسالم را رها كردید و به جاهلیت برگشتید. به فكر خودتان یك 

اید و هركس خارج اید و آن تشكیالت را اسالم شناختهایر كردهتشكیالت خالف حقیقت د

ها زیاد و اید. به طور كلی آن قدر تهمتاز این تشكیالت باشد كافر به دین خدا معرفی گرده

زیادتر شد كه مردم خیال كردند اهل بیت عصمت و طهارت ازدین خدا خارج شده و از 

بكر می گوید: افی كتاب احتجات خود به ابی ارث      نمی برند. حضرت در )ص(رسول خدا 

اهلل ان ترث اباك و ال ارث ابی آیا این حكم كتاب خداست كه تو ابی بكر از پدر خود ارث 

اي امالك فدك ببري و من دختر پیغمبر از پدر خود ارث نمی برم. در نتیجه مأمور فرستاده



 

 

اشد من كه یگانه وارث پیغمبر را كه رسول خدا به من بخشیده و اگر هم مال رسول خدا ب

هستم آن را به ارث می برم مأمورین خود را فرستادي كه دهقانان و كارگزاران مرا از آن جا 

خارج نمودند و آن اموال را غاصبانه تصرف كردند. ابوبكر كه در برابر این احتجاجات عاجز 

اموال حضرت  ماند و نتوانست جواب درستی بدهد و محكوم شد این غصب خالفت و غصب

زهرا را به گردن مردم انداخت و گفت كه این مردم بودند اجتماع كردند و من را به عنوان 

خلیفه رسول خدا انتخاب نمودند و به من بیعت كردند و در این رابطه یك حدیث جعلی 

برخالف حكم قرآن به رسول خدا نسبت دادند. ابی بكر گفت: به گوش خودم شنیدم كه 

ودند، ما گروه پیغمبران مال و ثروتی نداریم كه بازماندگان ما آن را به ارث رسول خدا فرم

باشد كه در مصالح ببرند و اگر هم ثروتی داشته باشیم مال جانشین ما و خلیفه ما می

اسالمی صرف و خرج كند. وقتی این حدیث را به رسول خدا نسبت داد كه ما پیغمبران اگر 

ا از ما ارث نمی برد بلكه ثروت ما، مال كسی است كه در مقام هم مالی داشته باشیم اوالد م

باشد. حضرت زهرا فرمود: این حدیث هم از آن احادیث دروغی نشیند و خلیفه ما میما می

اند. آن قدر دروغ به رسول اند و تهمت زدهاست كه منافقین به پدرم رسول خدا نسبت داده

ود: و قد كثر علیّ الكذابه فمن كذب علی فلیتبوء خدا بستند كه كه یك روز باالي منبر فرم

مقعده فی النار. آي مردم دروغ گویان بر من خیلی زیاد شده و تا            می توانند به من 

دروغ می بندند. هركس به من دروغ ببندد و حرف خالف حق را به من نسبت دهد جایش 

ان ما پیغمبران از ما ارث نمی آتش جهنم است. حضرت فرمود: اوالً این حدیث كه فرزند

برند بر خالف كتاب خدا است. آیات قرآن آن را قبول نمی كند. و هرگز پدرم بر خالف كتاب 

خدا سخن نمی گوید. این همه داستان پیغمبران را تعریف می كند كه یعقوب از پدرش ارث 

ات قرآن. باشد و این همه تقسیمات ارث در آیمی برد و یحیی پیغمبر وارث پدرش می

چگونه ممكن است پدرم رسول خدا بر خالف قرآن قضاوت كند و فرزند خود را از ارث 

محروم كند، به عالوه مال پیغمبر به خلیفه بعد از او می رسد و خلیفه بعد از او كسی است 

كه او را در غدیرخم معرفی كرده است. به چه دلیل دختر پیغمبر را از ارث پدرش محروم        

نید. فكر می كنید كه دین دختر پیغمبر از دین پدرش جداست و یا می گویند كه اگر می ك

دو نفر در دین با یكدیگر اختالف داشته باشند از یكدیگر ارث نمی برند. مگر دین من كه 

باشد كه دین اسالم و قرآن است. چرا این همه تهمت         دختر او هستم غیر از دین او می

ابوبكر كه از جواب عاجز ماند به حضرت زهرا گفت: مسلمان ها این رشته می زنید. عاقبت 

خالفت را به گردن من انداختند. اگر ایراد و اعتراضی داري با مسلمانان در میان بگذار و با     

 آن ها حرف بزن در این جا حضرت زهرا رو به مسلمان ها كرد و این جمالت را ایراد فرمود.



 

 

 ان:داد خواهی از مسلمان

خطاب كرد كه اي مسلمان ها ! آیا درست است كه در حضور شما و در برابر فكر شما من 

مغلوب و مظلوم واقع شوم و مرا از ارث پدرم محروم كنند؟. طایفۀ انصار كه از همه بیشتر 

رسول خدا را یاري كرده بودند طرف خطاب قرار داد. ابتدا به آن ها فرمود: اي نقباي اسالم 

دار حفاظت و حمایت سالم، اي دست و بازوي ملت مسلمان، اي كسانی كه عهدهو رؤساي ا

از اسالم شدید،. چه شده شما را كه در برابر یك چنین جنایت بزرگی ساكت و صامت 

اید و از حق دفاع نمی كنید. شما كه به خدا و رسول خدا قول دادید و متعهد شدید نشسته

كنید و او را یاري كنید تا اسالم رواج پیدا كند مگر  كه پیغمبر اكرم را و دین او را حفظ

دانید شخصیت و موجودیت رسول خدا مرهون حفظ شخصیت و موجودیت اهل بیت او نمی

باشد كه اگر اهل بیت رسول خدا مغلوب دشمنان واقع شوند رسول خدا و دین او مغلوب می

 دشمنان واقع شده است. 

نین حادثه بزرگی به وجود آوردید كه محروم ترین و چه قدر زود و با عجله و شتاب یك چ

مظلوم ترین افراد شما در جامعه اهل بیت رسول خدا باشند. فكر می كنید چون رسول خدا 

از دنیا رفته دین او هم از دنیا می رود و دیگر اسالم دین و كتابی است كه یاور و حامی 

ل خدا حادثه بزرگی بود كه در اسالم ندارد و كسی آن را حمایت نمی كند؟. البته وفات رسو

آیند واقع شد. چنان مصیبتی بود كه كوه ها و ابرقدرت ها در برابر آن مصیبت به زانو درمی

و خاضع و خاشع می شوند. خداوند متعال هم پیش از این مصیبت وفات او را به مردم خبر 

در دیگر بایستی خارج  داد كه هر كسی به این زندگی دنیا وارد می شود به تقدیر خدا از

گردد. چقدر خداوند در قرآن اعالم كرد كه پیغمبران از دار دنیا رفته اند و این پیغمبر هم از 

دنیا می رود و این شما مردم هستید كه الزم است دین مقدس اسالم را حفظ كنید و این 

كنند و مردم  جاده وسیع به سوي بهشت را نگه دارید مبادا دشمنان اسالم خط اسالم را كور

را به ضاللت و گمراهی بكشانند. شاید فكر می كنید اكنون كه رسول خدا از دنیا رفته است. 

بایستی دین او و آثار او هم از بین برود و ما ملت عرب به همان جاهلیت قدیم برگردیم. 

 خبر ندارید كه خدا دین خود را حفظ می كند و كسانی كه گمراه می شوند خود را به جهنم

 می كشانند.

نمی توانند دین خدا را از بین ببرند مگر خداوند در قرآن به شما اعالم نكرد كه محمد      

یك مأموري است و یك پیغمبر است كه از جانب من آمده دین خدا را به شما ابالغ كند.  )ص(

به  شما منافقین خیال می كنید كه اگر پیغمبر كشته شود یا از دار دنیا برود می توانید

كشاند و خدا دین خود را جاهلیت برگردید. هركس به جاهلیت برگردد خود را به جهنم می



 

 

حفظ     می كند و خدمت گزاران به دین خدا را به زندگی بهشتی می رساند. پس چرا در 

برابر یك چنین ظلمی ساكت و صامت نشسته اید و از اهل بیت رسول خدا دفاع نمی كنید. 

اند و در برابر رین و انصار را طرف خطاب قرار داد كه چرا ساكت نشستهبعد از آن كه مهاج

ها و نسبت هاي شرك و گناه را به آن ها یك چنین ظلمی واقع می شود و یك چنین تهمت

اهل بیت پیغمبر نسبت می دهند. چرا حاضر نیستید با كسانی كه سنت پیغمبر اسالم و خط 

یا در برابر حفظ دین خدا به دشمنان خدا اهمیت می دین او را تغییر می دهند بجنگید.. آ

دهید خدا و دین خدا سزاوارتر است به اهمیت و نصرت. در انتها آن ها را مالمت كرد كه 

 اند و در منظر آن ها یك چنین ظلمی واقع می شود. چرا در برابر دعوت او ساكت نشسته

خیلی عظیم و عجیب است  جمالتی كه در این قسمت به مهاجر و انصار خطاب می كند

اند یا از كسانی كه بر اند عقل و شعور خود را از دست دادهولیكن كسانی كه اسیر دنیا شده

اي از آن ها هستند. ساكت ترسند یا در طلب لقمه و طعمهاند میآن ها مسلط شده

ا را نشینند بدانند كه چه خسارت بزرگی می برند كه در برابر هوي و هوس خود دین خدمی

 و حق خدا و اهل بیت رسول خدا را ضایع می گذارند. 

 هشدار آن حضرت به عواقب غصب خالفت:

در این جا باز مهاجرین و انصار و خلفاي غاصب را طرف خطاب قرار داد و آن ها را از 

عوارض غصب خالفت و محروم نمودن اهل بیت رسول خدا را از حقوق آن ها آگاه نمود 

كه گرفتار چه عواقب بدي خواهند شد و هشدار داد كه این غصب خالفت و غصب 

 مصیبت هایی رو به رو خواهد كرد. حقوق اهل بیت رسول خدا دنیا را با چه 

و از آن جمله تذكر داد كه این غصب خالفت و كنار گذاشتن اهل بیت رسول خدا شما را با 

آن آتش جهنم رو به رو خواهد كرد. در این جمالت از پیدایش یك چنین عذاب خطرناكی 

هل ادیان اي است خبر داد. مسئله عجیبی است كه تمامی ااي و آتش هستهكه جنگ هسته

و كسانی كه عقیده به قیامت و آخرت دارند. خیال می كنند خداوند متعال آن چنان بر كفار 

غضب می كند كه براي ِاعمال غضب خود جهنمی می سازد و دشمنان خود را سرازیر جهنم        

می كند. تمامی اهل ادیان از مسلمان و غیر مسلمان و حتی از بزرگان شیعه كه پیرو مكتب 

هل بیت هستند ساخت جهنم و عذاب جهنم را به دست و اراده خدا می دانند و می گویند ا

خدا جهنم می سازد و دشمنان خود را در جهنم حبس می كند آن هم جهنمی كه می 

اي از آتش آن اگر در كره زمین ظاهر شود تمام اهل زمین از حرارت آن گویند قطعه

كه یك مسلمان خدمت امام صادق علیه السالم عرض سوزند و نابود می شوند. تا جایی می

می كند یابن رسول اهلل به عقیده من این جهنمی كه خدا خبر داده و كفار را با آن عذاب می 



 

 

سوزند یك مجازات ظالمانه و بزرگ تر از اند و میكند آن هم به این كیفیت كه تا ابد زنده

گوید: یابن رسول اهلل كفار و منافقین اند. می گناه و معصیتی است كه كفار مرتكب شده

اند. مدت عمر خود را كه هفتاد و یا هشتاد سال است در كفر و گناه و ظلم و ستم گذرانیده

هر كافري حد متوسط هشتاد سال معصیت كرده است، خداوند متعال هم هشتاد سال او را 

است كه از ظلم و مجازات كند گرچه این مجازات آن هم با آتش خیلی سخت است و عذابی 

گناه بزرگ تر است. با شالق و زجر و حبس و امثال آن ها كفار را مجازات كند چرا با آتشی 

 كه عذابی بزرگ تر و باالتر از آن نیست كفار را مجازات می كند. 

سئوآل می كند یابن رسول اهلل! اگر بخواهیم مجازات ظالم را با ظلم او مقابله كنیم، 

ا كشته و ثروت او را غارت نموده یا به كیفیت دیگر ستم كرده خدا هم ظالم بنده خدایی ر

قاتل را به قتل برساند یا اگر او مظلوم را شكنجه نموده خدا هم ظالم را شكنجه كند اما در 

برابر هفتاد و یا هشتاد سال ظلم و ستم، ظالم را تا ابد در جهنم حبس كند، آن هم با چنان 

ر وقت گوشت بدنشان پخته می شود دو مرتبه ساخته می شود عذابی كه   می فرماید: ه

مبادا نابود شوند و از عذاب برهند، پس الزم است زنده باشند و معذب به عذاب الهی. این 

مجازات از گناه بیشتر و بزرگ تر است. خداي مهربان كه خود را ارحم الراحمین و اكرم 

ود صرف نظر كند و او را ببخشد و یا الاقل االكرمین می داند بایستی یا از مجازات دشمن خ

برابر گناه او را مجازات كند. هفتاد سال مدت عمر خود ظلم كرده است هفتاد سال هم در 

جهنم باشد هر كافري برابر كفر خود عذاب بكشد اما این جمله خالدین فیها ابدا با عدالت 

 . خداوند درست         نمی شود. مجازات از ظلم بزرگ تر است

حضرت در این جا یك جواب اسكاتی می دهد كه چون نیت كفار و منافقین بوده كه تا 

ابد ظلم كنند خدا هم تا ابد آن ها را عذاب می كند ولیكن جواب درست در آیات و احادیث 

روشن شده است كه خالصه جواب این است كه عذاب هاي آخرتی كوچك یا بزرگ همه و 

ود، نتیجه ظلم و گناه است نه جریمه ظلم و گناه. نتیجه با همه به دست كفار تولید می ش

جریمه فرق دارد. جریمه به دست حاكم است اما نتیجه به دست گناه است و نتیجه گناه 

اي كه خالف مقررات، رانندگی می كند و گاهی به توسط حاكم جریمه         است. مثالً راننده

خالف قانون را نبینند یا اگر ببینند صرف می شود ممكن است پلیس و پاسبان این عمل 

نظر كنند. و گاهی این راننده تصادف می كند به ته دره سقوط می كند و كشته می شود. 

این سقوط و تصادف نتیجه گناه است به دست كسی نیست. خود راننده خود را به عذاب 

در رانندگی  كشانیده است. عذاب هاي آخرت تمام كوچك یا بزرگ از نوع تصادف و سقوط

باشد نه از نوع جریمه و مجازات به دست دولت. بنابراین خداوند همه جا در قرآن خبر می



 

 

اند می دهد كه جهنم را خودشان می سازند و به اراده خودشان در جهنمی كه ساخته

سقوط می كنند. خداوند همه جا در آیات قرآن با كلمات یصلی و تصلی یصلون كه به 

 زي است ساخت جهنم را به ظالمین و كفار نسبت می دهد. معنی آتش برافرو

 جهنم چگونه ایجاد می شود:

در آیات سوره دخان آن جا كه می فرماید: فارتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین 

یغشی الناس هذا عذاب الیم, اي پیغمبر! در انتظار ظهور دولت خودت باش تا روزي كه 

كفار, آتش بسازد و كره زمین را در محاصره آتش  یك چنین عالمتی ظاهر گردد. افكار

كه به دست خود ساخته است قرار دهد و عاقبت این آتش را روشن كند به جان مردم 

بیاندازد. تمام اهل زمین كه در محاصره این آتش جهانی و دود جهانی قرار گیرند 

ت بعد خداوند با زنند كه اي خدا! ما را از این آتش نجات بده. در آیایكنواخت داد می

جمله: یوم نبطش البطشه الكبري... وعده         می دهد كه در این موقع فتح جهانی ما 

اید از عذاب نجات می دهیم و شروع می شود و شما مردم را كه گرفتار این عذاب شده

هاي دیگر همه جا پیدایش آتش را به نمونه این آیه آیات دیگر سوره ذاریات و سوره

ت می دهد كه خودشان این آتش را تولید می كنند و دنیا را كه خودشان هم كفار نسب

اهل همان دنیا هستند. در محاصره این عذاب جهانی با موشك هاي قاره پیماي 

اي قرار می دهند پس آتش را خود كفار تولید می كنند. حدیث دیگر در تفسیر هسته

اي است اتم شكافی و آتش هستهسوره فلق: قل اعوذ برب الفلق. كه درست به معناي 

ترسند. امام می فرماید: آتشی است كه آتش برافروزان از سوختگان به آتش بیشتر می

ترسد تا مظلومی را كه می خواهد به مانند تیراندازي كه از تیراندازي خودش بیشتر می

: قتل برساند زیرا آتشی است كه ظالم و مظلوم نمی شناسد و در سوره همزه می گوید

سران عالم در همان ساختمان هاي سربه فلك كشیده در محاصره این آتش قرار می 

گیرند. حضرت زهرا هم در این جا به مسلمانان ظالم و غاصب مقام خالفت می فرماید: 

این انحراف از والیت خدا و اهل بیت رسول خدا زندگی شما را با یك چنین آتشی رو به 

آتش به دست كفار براي كفار ساخته می شود و اهل  رو می كند. این یك دلیل است كه

جهنم خودشان یك چنین عذابی براي خودشان می سازند و اما دلیل دیگر می گوییم: 

درست است كه كفار خودشان چنین عذابی براي خود می سازند و به آن مبتال می 

ان آن ها را شوند چه مانعی دارد كه خدا آن ها را از این عذاب نجات بدهد یا الاقل ج

بگیرد و آن ها را نابود كند كه دیگر زنده نباشند تا معذب شوند. جواب سئوآل دوم 

 چیست؟.



 

 

جواب این است كه هر كسی و هر چیزي در عالم خلقت الزم است كه ارزش موجودیت  

خود را داشته باشد. الاقل خود را بشناسد كه نعمتی از نعمت هاي خداست براي خودش و 

شكر خدا را به جا آورد كه او را از عدم به وجود آورده و او را خلق كرده و این این اندازه 

همه ثروت و نعمت و لذت و بركت در اختیار او گذاشته است. انسانی كه به همین اندازه 

خودش را نعمتی براي خودش می شناسد و حق خدا را منظور دارد كه او را خلق كرده 

لم و ایمان و تقوا و ایستادگی در راه حق باشند محروم گرچه از سایر مواهب الهی كه ع

است، ولی خودش براي خودش این ارزش را دارد كه می تواند بگوید: خدایا تو را ستایش 

می كنم كه مرا خلق كردي. اگر درست دقت كنیم تمامی حیوانات و حشرات و جمادات و 

 نبانات و همه چیز موجودیت خود را حفظ می كنند. 

حاكمیت حیوانی خود خارج نمی شوند و تغییر ماهیت نمی دهند.  از دایرهحشرات 

ها نمی گویند كه ما آهو هستیم وهمه هرگز آهوها نمی گویند: ما پلنگ هستیم یا پلنگ

چیز براي حفظ موجودیت خود تالش می كنند كه باشند و نابود شوند و هرگز تغییر ماهیت 

از دایره طبیعت و ماهیت خود خارج نمی شوند.  نمی دهند حتی مورچگان و حشرات دیگر

پس به همین اندازه كه موجودیت خود را حفظ می كنند و صنعت خدا را به نمایش می 

ام و ملخم و حشره دیگر یا من گرگم وظیفه گذارند. به بشریت ابالغ می كند كه من مورچه

همین كیفیت. همه چیز گرگی خود را انجام می دهم و من پلنگم وظیفه پلنگی خود را به 

حاضر نیستند از دایره طبیعت خود خارج شوند نه ادعاي برتري و باالتري می كنند كه مثالً 

االغ ها بگویند ما اسبیم و شتریم نه هم از دایره موجودیت خود تنزل می كنند كه مثالً 

ارد و اسب ها بگویند ما االغ هستیم هر چیزي آن چنان كه هست خود را به نمایش می گذ

حق خالق خود را به همین اندازه محفوظ می دارد كه خداي من شتر آفریده و اسب و االغ 

آفریده، حاضر نیستم غیر آن باشم كه خدا آفریده است لذا كل عالم آفرینش از جمادات و 

نباتات و حیوانات و زمین و آسمان خود را به عنوان آیت الهی و صنعت خدا به نمایش می 

راه طبیعت و موجودیت خود، خداي خود را معرفی می كنند. خداوند هم در گذارند و هم

اي از آیات قرآن می فرماید: هرچه هست در زمین و آسمان خدا را تسبیح می كند. و ان آیه

من شیئٍ اال یسبح بحمد ربه و در آیه دیگر می فرماید: انسان ها هم خلقت خود را به عنوان 

ند. كلمه ظاللهم در آیه شریفه این معنا را تعریف می كند صنعت خدا به نمایش می گذار

یعنی انسان ها هم خلقت خود را نمی توانند به عنوان این كه آیت الهی و مخلوق خداست 

منكر شوند ولیكن در وظیفه شناسی بر خالف طبیعت و خلقت خود كافر می شوند و خدا را 

طبیعت مخلوقی خود حق خدا را به تسبیح نمی كنند. پس بنابراین هر مخلوقی با حفظ 



 

 

نمایش می گذارد و خود را به عنوان مخلوق خدا معرفی می كند. در دایره طبیعت و 

ماند نه زیادتر از آن چه هست و نه هم كمتر از آن چه باید باشد خلقت خود باقی می

ی ولیكن انسان كافر گاهی در حد افراط قرار می گیرد خود را باالتر از آن چه هست م

داند. پیغمبر نیست ادعاي پیغمبري می كند، امام نیست ادعاي امامت می كند تا جایی 

كه ادعاي خدایی می كند و می گوید: انا ربكم االعلی. و براساس همین ادعاي غلط خود 

آورد. آن ها را به را مالك جهان و انسان می داند و خود را مالك آدم ها به حساب می

كشاند مانند نمرود است. در احتجاج با حضرت ابراهیم. ابراهیم بردگی و بندگی خود می

به او می گوید: چرا ادعاي خدایی می كنی. خدا كسی است كه زنده می كند و 

میراند. موت و حیات به دست اوست. نمرود می گوید: من هم زنده می كنم و می

ام. او را زنده نگه داشتهكشم كشم او را میرانیدم و دیگري را نمیمیرانم. یكی را میمی

زند كه انسان هایی را كه خدا آفریده می گوید آن قدر سفیهانه و احمقانه حرف می

ام. ابراهیم كه او را در نهایت سفاهت و حماقت مشاهده چون من نكشتم او را آفریده

كرده فوري با یك برهان قاطع او را ساكت نمود. گفت: تو اگر خدایی، خداي من كسی 

كشاند، تو خورشید را از كه خورشید را از مشرق طلوع می دهد به طرف مغرب میاست 

مغرب به مشرق برگردان. در این جا بود كه خدا فرمود: فبهت الذي كفر... یعنی نمرود 

تر بود از حجت دوم او زیرا كدام احمق در مبهوت شد. حجت اول ابراهیم خیلی قاطع

اند نمرود یا فرعون آن ها را هایی كه در عالم زنده عالم پیدا می شود كه بگوید: انسان

خلق كرده و نظر به این كه سفاهت نمرود خیلی زیاد بود كه گفت: هر كه را بكشم من 

ام. ابراهیم با این حجت قاطع كه ام و هر كه را نكشم من به او حیات دادهجانش را گرفته

را مات و مبهوت كرد و باز هم  اگر خدایی، خورشید را از مغرب به مشرق برگردان او

دست از جنایت خود برنداشت و ابراهیم را میان آتش انداخت. این حد افراط و تجاوز 

بشراست كه تا این اندازه خود را از دایرۀ طبیعت خود خارج می كند با این كه مخلوق 

است ادعاي خدایی می كند. و باز حد تفریط بشر یعنی قصور و عقب ماندگی تا این 

تر قرار می دهد، نظام اندازه در این حد قرار می گیرد كه خود را از حیوانات پست

انسانی خود را كه فراموش می كند نظام حیوانی خود را هم از دست می دهد. از هر 

تر و بدتر در نهایت جهل و حماقت به قول آن شاعر در شعر خود می حیوانی پست

ا منظور می دارند، به گرگ هاي دیگر هم گوید: گرگ ها حق نوعی گرگ هاي دیگر ر

نوع خود خیانت نمی كنند. پلنگ ها هم پلنگ ها را نمی خورند. هر نوعی از حیوانات به 

خود می گوید: و ان الذئب یكره لحم ذئبٍ ـ و افراد نوع خود تجاوز نمی كنند. در شعر 



 

 

ود را بخورند و اما ما یاكل بعضنا بعضاً عیانا یعنی گرگ ها دوست ندارند گوشت هم نوع خ

 هاي ما ضعیف هاي ما را می خورند.انسان ها از گرگ ها هم نازل تریم كه قوي

كشانند براي طعمه و لقمه چند روزي و براي بقاء خود این همه انسان ها را به نابودي می

پس درست این افراط و تفریط را در نظر بگیرید تا بدانید چگونه یك انسان از یك حشره و 

تر است. یك جا ادعا می كند كه من خدایم. ادعاي خود را مورچه و گرگ و سگ هم پایین

نشاند و این همه بندگان را به قتل می رساند و باز آن چنان در جهالت و به كرسی می

حماقت قرار می گیرد كه صرف نظر از حفظ نظام انسانی، نظام حیوانی خود را هم از دست 

كشد چنان است كه خدا در قرآن می گوید: اذا هم نوع خود را می می دهد. این همه افراد

تولی سعی فی االرض لیهلك الحرث و النسل. یعنی این انسان جنایت كار، گاهی آن چنان 

وظیفه انسانی و حیوانی خود را از دست می دهد كه زراعت را و نسل بشر را از بین می برد. 

انسان از بین می برد. حیوانات مواد رزق و روزي  حیوانات نسل خود را از بین نمی برند و

خود را از بین    نمی برند. جنگل ها و درخت ها و نباتات را حفظ می كنند و این انسان 

زراعت را و درخت كاري را از بین می برد زیرا زمانی كه انسان را از بین می برد كشاورزي و 

رد. پس خداوند با این انسانی كه انسانیت دام داري را هم كه صنعت انسان است از بین می ب

تر از حد حیوانیت قرار گرفته است خود را خداي مردم دانسته با این خود را رها كرده پایین

كه شربت آبی   نمی تواند براي خود خلق كند و یا تار مویی را در بدن خود برویاند. پس این 

داده موجودي شده است كه آن طرف  انسان به كلی ارزش انسانی و حیوانی خود را از دست

عدم قرار گرفته یا زیر صفر قرار گرفته. خدا با این انسان چه كند. آن چنان در حاكمیت 

كنندگان را یك چنین فرهنگ غلطی قرار گرفته كه هرگز حاضر نیست نصیحت نصیحت 

: ثم استماع كند و از این انحراف عجیب برگردد. همان انسانی است كه خدا می فرماید

رددناه اسفل سافلین. با هیچ حیوانی و انسانی قابل مقایسه نیست. از حشرات و حیوانات 

تر. پس موجودیت جهنمی یك چنین انسانی عامل رشد انسان هاي دیگر و هم بدتر و پست

یا حیوانات دیگر خواهد بود چه ارزشی دارد كه خدا براي او عملی انجام دهد یا الاقل او را 

 د. از بین ببر

 هدف حضرت زهرا)س( از این سخنرانی:

حضرت زهرا سالم اهلل علیها در این سخنرانی عجیب و عمیق خود گرچه ظاهراً غصب 

امالك خود را مطرح نموده و از دست غاصب ها شكایت كرده و مسلمانان زمان خود را به 

واقع  یاري خود طلب نموده كه چرا شما حاضرید در مرئی و منظر شما یك چنین ظلمی

شود كه هیئت حاكمه بیایند و خانواده رسول خدا را كه مؤسس دین اسالم و حاكمیت 



 

 

هستند تا این اندازه منزوي نمایند كه قدرت تهیه لقمه نام و غذایی براي خود نداشته 

اند: ظنوا ان السماء باشند. )در تعریف غربت اهل بیت عصمت بعد از وفات پیغمبر گفته

هم. یعنی آن چنان آن ها را به دایره غربت و وحشت كشانیدند مانند تظلهم و ال ارض تقل

كسی شدند كه زیر این آسمان و یا روي زمین جایی ندارند( شكایت ابتدایی حضرت زهرا 

همین غصب فدك و امالكی بود كه طبق دستور خدا در اختیار ایشان قرار گرفته بود  )س(

اهلل علیها مقام والیت و حكومت اهل بیت را  ولی در باطن این سخنرانی، حضرت زهرا سالم

 مطرح می كند. 

 دفاع از مقام والیت:  

چقدر زیاد سابقه جنگ هاي امیرالمؤمنین علیه السالم و نصرت پیغمبر را یادآوري می  

كند. علم و فرهنگ ائمه اطهار علیهم السالم را یادآوري می كند. به خلفا می گوید: اكنون 

با این همه تأكیدات و سفارشات كنار گذاشتند اگر مسئله یا مشكلی  كه مسئله والیت را

شناسی و یا شناسی و قیامت و آخرتبراي شما پیش آمد درباره خداشناسی و یا نبوت

آشنایی به حق و باطل و احكام حالل و حرام و اسرار قرآن از شما سئوآالتی كنند با یك 

د فرموده علم الهی به وسیله این پیغمبر به چنین تعریفی كه از دین اسالم شده و خداون

طور كامل در اختیار مردم قرار گرفت و نبوت ختم شد، با یك چنین شهرتی كه اسالم و 

اند كه سعادت خود را در قرآن در دنیا به دست آورده و همه دانشمندان متوجه اسالم شده

ي از آیات قرآن و یا مسائل اپناه اسالم می دانند اگر سئوآالتی از شما كردند تفسیر آیه

توحید و خداشناسی، كدام یك از شما می توانید جواب پرسش گران را بدهید؟ كدام یك از 

شما می توانید اسالم را چنان كه هست از نظر تمدن و علمیت به كرسی بنشانید؟ جز این 

چه كسی كه مانند امت هاي گذشته حقایق دین خدا را تبدیل به خرافات و موهومات كنید. 

از شما می تواند مشكالت علمی اسالم را براي دانشجویان حل كند؟. در سخنرانی خود تمام 

اي و عوارضی كه از این غصب خالفت در تاریخ پیدا می شود و از آن جمله آتش هاي هسته

كشاند در سخنرانی خود مطرح نمود. آن چه اي كه بشریت را به نابودي میجنگ هاي هسته

رانی برابر فهم و شعور مسلمانان زمان قابل نمایش است كه وظیفه دارند به آن از این سخن

عمل كنند همین غصب امالك حضرت زهرا است ولیكن حضرت غصب فدك و امالك را 

اي براي سخنرانی و محكومیت مسلمانان زمان و تاریخ قرار داد و در انتها تا روز وسیله

خالفت و واگذاري حكومت به انسان هاي جاهل  قیامت ثابت كرد كه چگونه از مسیر غصب

و نااهل، بشریت عاقبت به جهنم كشیده خواهد شد و چنین مصیبتی براي اهل عالم به 

وجود خواهد آمد. یك سخنرانی جامع و كامل كه كفار و منافقین را تا روز قیامت محكوم 



 

 

اند. یك سخنرانی نشمی كند و اهل ایمان و تقوا را عاقبت به كرسی قدرت و حكومت می

است كه تمام حقایق قرآن و حكمت آن را و اخالق و احكام آن را به نمایش می گذارد. 

و این كه ایشان یك انسان كامل در ردیف  )س(بزرگ ترین سند براي عصمت حضرت زهرا 

باشد. لذا در این قسمت از دعاي ندبه حضرت زهرا سالم پدرش و امام هاي دیگر هستند می

ها اولین جهادگر است كه براي به كرسی نشاندن حق والیت و از بین بردن كفر و اهلل علی

گناه با همه تاریخ جنگیده و اولین كسی است كه در راه ترویج والیت خدا و ائمه فداكاري 

نموده تا جایی كه شهید شده است. این جهاد و شهادت یگانه سند امتیازاتی است كه خدا 

 اند. قائل شده س()و ائمه براي حضرت زهرا 

 تأثیر سخنرانی حضرت زهرا )س( در جامعۀ بشري:

از این جهاد و سخنرانی كامالً واضح و معلوم است.  )س(امتیازات علمی و عملی حضرت زهرا 

اگر در ابتداي غصب خالفت و امامت این سخنرانی و مطالبه حق امامت نبود و غاصبین مقام 

آزاد بودند با تبلیغات و تعلیمات جاهالنه خود آن  خالفت بدون مانع و مزاحم در میدان

نمودند كه در آینده چنان وجهه و چنان دین پاك اسالم را آلوده به خرافات و موهومات می

ماند كه جالب و جاذب باشد و بتواند خود را یگانه راه سعادت ارزشی براي اسالم باقی نمی

بیست و چهار هزار پیغمبر از ابتداي  جامعه معرفی كند.. زحمات و مصیبت هاي یك صد و

تاریخ به این منظور بود كه خداوند با آن جالل و عظمت مخصوص به خود در افكار مردم 

شناخته شود و انسان ها خداي واقعی و حقیقی خود را چنان كه هست بشناسند و به خود 

كه دشمن قسم  اجازه ندهند مخلوقی را جاي خدا بنشانند و به جاي اطاعت خدا از شیاطین

خورده آن ها است اطاعت كنند. اگر یك چنین فرهنگی كه خداي واقعی كیست و چیست و 

خدا را چنان كه هست در افكار مردم جلوه می دهد و مردم خدا را بر خود حاكم كنند. 

آلوده به خرافات شود و به جاي خدا بت ها را علم كنند و منشأ اثر بدانند، سرنوشت جهان 

گونه و چطور می شود. با یك كلمه می شود گفت: فرهنگ غلط و راه غلط و و انسان چ

منطق غلط و پیشوایی كه شیطان است بشریت را از آن سعادت ابدي به نام بهشت محروم 

كشاند و این آفرینش عظیم و عجیب كه محصول آن پرورش انسان نموده به جهنم ابدي می

نشاند، و عاقبت خدا را به كرسی حكومت میها و آشنایی آن ها به خداوند متعال است 

تبدیل به خرافات و موهومات می شود كه به هیچ وجه قابل قبول و قابل تحمل نیست. 

درست بعد از وفات رسول خدا منطق اسالم و مكتب قرآن كه هركسی و هر چیزي را چنان 

چنین كه هست معرفی می كند. خدا را در كرسی سلطنت و حكومت قرار می دهد. یك 



 

 

كشاند و به جاي دین و كتابی كه جاده مستقیم به سوي بهشت است مردم را به انحراف می

 كشاند. رساندن به زندگی بهشتی آن ها را به سوي جهنم می

راهه را به دواي یك چنین درد بزرگی چیست؟ و یك چنین مرض مزمن و خطرناكی كه بی

جاي راه بشناسند و باطل را به جاي حق بشناسند و كرسی قدرت و حكومت خالق آسمان 

ها و زمین ها را به یك دیو خطرناك جاهل بسپارند چه دوایی پیدا می شود كه این مرض را 

حركت به سوي جهنم به سوي بهشت برگرداند. و آن دوا معالجه كند و بشریت را از 

باشد. حق در افكار مردم مانند شناسی میگویی و باطلشناسی به جاي باطلگویی و حقحق

خورشید است كه همه چیز را چنان كه هست نمایش می دهد و انسان ها را به صراط 

ا را در بیابان و برهوت كشاند و باطل همچون شب تاریك ظلمانی كه انسان همستقیم می

سرگردان می گذارد و عاقبت هم دیو خطرناكی را به جاي خدا و اولیاء خدا به رهبري آن ها 

جویی گویی نیست كه این حق گویی مقدمه حقاي به جز حقانتخاب   می كند. پس چاره

ئمه اطهار می شود و مایۀ هدایت گمراهان می گردد. اگر میلیون ها انسان مانند پیغمبران و ا

جویی كشته شوند ارزش دارد زیرا روزي كه گویی و حقدر مسیر حق )س(و حضرت زهرا 

ها و مرگ و میرها و حق و حقیقت در كرسی قدرت و حكومت قرار گیرد تمامی آن خسارت

ها قابل جبران است. حق یك چنان قدرت و وسعتی دارد كه تمامی خسارت ها و شهادت

می كند و انسان ها را از مسیر جهنم به سوي بهشت برمی گرداند  مرگ و مرض ها را جبران

اما باطل و اهل باطل یك چنان قدرت و ارزشی ندارند كه بتوانند مرض كفر و نفاق و جهل و 

جویی نادانی را معالجه كنند و بشریت را به حیات ابدي برسانند. پس كسانی كه در راه حق

ود شجره حقیقت و عدالت را به ثمر می رسانند حق گویی كشته می شوند و با خون خو حق

 حیات بر جامعه پیدا می كنند. 

جهادگر بزرگ ترین حق را بر غیر جهادگران دارد. جهادگر با خون خود جاده به سوي       

 )س(راهه روي نجات می دهد و زهرا بهشت را باز می كند و مردم را از كفر و ضاللت و بی

ست كه خود را و عزت و آبروي خود را و تمامی ارزش هاي خود را و اولین جهادگر تاریخ ا

گویی و بیان حقیقت فدا نموده و بزرگ ترین ضربه عظمت خانواده خود را همه را در راه حق

گذاري تاریخی را بر پیكره كفر و ضاللت و نفاق و شیطنت وارد نموده كه اگر این جهاد و پایه

سیاه ظلمانی كفر و جهالت تمام زوایاي وجود و افكار بشر  شد شبجهاد و مجاهده پیدا نمی

 كشانید. گرفت و تا ابد آن ها را به ضاللت و گمراهی میرا فرا می

بزرگ ترین و اولین جهادگر تاریخ بوده كه با جهاد خود چهره زیباي  )س(پس حضرت زهرا 

یر تاریخ به اهل عالم حق را به نمایش درآورده و چهره زشت كفر و گناه و نفاق را در مس



 

 

نشان داده است و خدا می داند گروه گروه جمعیت ها را عاقبت از مسیر كفر و جهالت به راه 

را ملكه  )س(حق و عدالت برگشت داده است. به این دلیل است كه خداوند حضرت زهرا 

 بهشت و مبدأ تمامی فیوضات و بركات در دنیا و آخرت قرار داده است. 

براي نشان دادن چهره  )س(سیاست هاي عجیب و عمیق حضرت زهرا از بزرگ ترین 

نفاق و شیطنت همین وصیت بودكه به موال علیه السالم سفارش كرد كه جنازه او الزم است 

مخفیانه و در شب تاریك غسل داده شود و دفن گردد و حاضر نیست جمعیتی كه به او 

اند پاي جنازه او حركت واده او غصب نمودهاند و این حق بزرگ الهی را از او و خانستم كرده

كنند و در دفن و كفن او شركت نمایند و این شركت را عامل نمایش چهره باطل خود به 

صورت حق آشكار سازند زیرا بزرگ ترین سرمایه شیاطین و منافقین تظاهر به مراسم حق 

و مذهبی قابل  است براي رسیدن به مقاصد باطل. باطل خالص و كفر خالص در هیچ مكتب

نشیند یگانه سرمایه قدرت او تظاهر به رواج نیست. هر كس در مسند قدرت و پیشوایی می

باشد مشاهده می كنید كه ابرقدرت هاي كفر و گناه حق و حقانیت و تقرب به اولیاء خدا می

باشند. مسیحیت را مشاهده و ظلم و ستم متظاهر به والیت و امامت پیشوایان بر حق می

كنید كه از نظر علم و عمل و عقیده مستقیماً در راه ظلم و استثمار فعالیت می كنند می 

ولیكن متظاهر به نبوت و والیت حضرت عیسی هستند. تظاهر به والیت حق، لباسی است 

پوشند و با این تظاهر اكثریت انسان هاي مستضعف را به طرف كه به قامت كفر و گناه می

جویی و تقرب به اولیاء خدا مقاصد گویی و حقو در مسیر حق    خود جلب و جذب نموده    

در  )س(كشانند. حضرت زهرا باطل خود را پیش می برند و بشریت را به بردگی خود می

جامعه مسلمانان از محبوبیت خاصی برخوردار است. آن همه سفارش هاي عجیب پیغمبر 

اوند آثار عظمت و جاللت حضرت قابل انكار نیست. خد )س(اكرم در تعریف حضرت زهرا 

را از ابتداي تولد و یا پیش از تولد در افكار مسلمانان به نمایش گذاشته است. یك  )س(زهرا 

چهره عارف و دانشمندي است كه استاد همه انبیاء و رهبر همه اولیاء خدا شناخته شده 

رگ ترین سند نازل شده بز )س(است. از همه بهتر آیات قرآن كه در تعریف حضرت زهرا 

اند: در همین عظمت آن حضرت است. در میان مسلمانان خیلی عجیب محبوبیت دارد گفته

مجلس سخنرانی كه یكی دو ساعت طول كشید آن چنان مسلمانان جلب و جذب شدند كه 

هاي او گناه غصب بكر مجبور شد با تظاهر به والیت و محبت آن حضرت و تصدیق گفتهابی

مسلمانان بیاندازد و عذرخواهی كند كه مسلمانان صالح ملك و مملكت خالفت را به گردن 

 خود را در این دانستند كه به من بیعت كنند. 



 

 

این مسلمانان از مهاجر و انصار را اگر توانستیم به اشتباه خودشان واقف كنیم و از 

این بیعت عمومی منصرف سازیم من هم تسلیم مسلمانان هستم كه هركس را به 

انتخاب كنند قبول می كنم لذا مسلمانان را هم حضرت زهرا طرف خطاب قرار رهبري 

داد و آن ها را به این جنایت غصب خالفت و عوارضی كه در آینده تاریخ از آن ظاهر می 

بكر در جواب هاي موذیانه خود, خود را صالح و مصلح امر مسلمانان شود آگاه نمود. ابی

كه در واقع مطالبه مقام خالفت بود منحصراً آبادي هاي  را )س(معرفی كرد و مطالبه زهرا 

ها و جوش و خروش دختر پیغمبر فدك دانست و چنین وانمود كرد كه این همه ناراحتی

ایم. حق خالفت و زعامت او را به خاطر این است كه ما امالك فدك او را از او گرفته

ایم كه این منظور گرفته منحصر در غصب امالك فدك شناخت و گفت: این امالك را به

برد دین مقدس اسالم خرج كنیم تو آیا جایز عواید آن را در راه جنگ با كفار و پیش

دانی كه میلیون ها تومان ثروت در اختیار داشته باشی و مسلمانان فاقد تجهیزات می

جنگی باشند و نتوانند با دشمنان دین بجنگند. مسلمانان صدر اسالم هم چنین شعوري 

اشتندكه حقانیت و عظمت اهل بیت را چنان كه شایسته است بشناسند لذا وقتی كه ند

السالم شكایت حضرت از مجلس سخنرانی به خانه برگشت و به شوهرش علی علیه

نمود كه مهاجر و انصار فریفته سخنان ابوبكر شدند و از نصرت و یاري من خودداري 

ه وصلها خرجت كاظمه و عُدتُ راغمه. نمودند فرمود: حبستنی قیلۀ نصرها و المهاجر

یعنی بنی قیله كه انصار بودند خودداري كردند از این كه مرا یاري كنند. مهاجرین هم 

كه بیشتر اهل مكه و از اقوام بودند قطع رابطه نمودند و از رابطه پیدا كردن به من و 

ها از و غصهنصرت من خودداري نمودند. در حالی وارد مسجد شدم كه این همه غم ها 

این جنایت بزرگ در سینه من متراكم شده بود و در حالی برگشتم كه دماغ سوخته 

 شدم و به جاي این كه مرا یاري كنند از یاري من خودداري نمودند. 

 دلیل كتمان قبر حضرت زهرا )س(

لذا در وصیت خودش براي این كه نتوانند تظاهر به محبت حضرت زهرا را وسیلۀ 

پیشرفت مقاصد خود قرار دهند و در عین حال كه حق دختر پیغمبر را غصب نموده و با 

اند تشریفات دفن و كفن او را وسیلۀ دوستی و محبت دختر پیغمبر قرار او دشمنی كرده

هتر و بیشتر به نمایش درآورند حضرت زهرا در دهند و تظاهر به مسلمانی خود را ب

وصیت خود سفارش كرد كه راضی نیستم از این مسلمانان متظاهر به اسالم و محبت 

من و غاصب مقام من و اوالد من كسی پاي جنازه من حركت كند و با این حركت خود را 

وهرش بدن او از دوستان حضرت زهرا و اهل بیت او معرفی نماید لذا فرمود كه: شبانه ش



 

 

را غسل دهد و كفن نماید و شبانه او را دفن كند، قبر و مزار او را هم پنهان دارد تا كسی 

نتواند جاي دفن حضرت زهرا را بشناسد و با تظاهر به محبت و زیارت او مقاصد باطل خود 

دۀ را بهتر و بیشتر به نمایش درآورد. پس این مسئله كه چرا بهترین زنان عالم اسالم و سی

اي است كه همه جا نساء عالمین شبانه دفن شود و مدفن او مكتوم و مجهول بماند، مسئله

در طول تاریخ سئوآل برانگیز شده و چهره زشت منافقین و غاصبین مقام خالفت را به 

نمایش گذاشته و یگانه دلیل محكومیت آن ها در این غصب خالفت شناخته شده است. 

یگانه مجاهده عالم شناخته شده كه چهره كفر و نفاق را با  )س(پس به طور كلی حضرت زهرا 

 سخنرانی و وصیت خود در نظر مسلمانان به نمایش گذاشته است. 

در دفاع از مقام والیت كامالً شناخته شد كه  )س(امتیازات علمی و عملی حضرت زهرا 

شمند مبارزي بوده اولین مجاهدي بوده كه در راه جهاد از حق والیت كشته شد و اولین دان

كه چهره شیطان و شیطنت و كفر و نفاق را در تاریخ به نمایش گذاشته. لذا بزرگ ترین 

نیرویی است كه شجره والیت و امامت را به ثمر می رساند و موجبات ظهور حضرت ولی 

بهترین جهادگران بعد از موال  )س(عصر علیه السالم را فراهم می كند و بعد از حضرت زهرا 

ه السالم امام حسن و امام حسین علیهم السالم هستند. به طور كلی پنج تن مقدس علی

پیغمبر اكرم و علی علیه السالم و فاطمه و حسنین علیهم السالم یگانه عامل حیات بخش 

دین اسالم و قرآن هستند كه ائمه دیگر در راه و مسیري كه آن ها با جهاد و شهادت خود 

 ودند. ترسیم كرده بودند حركت نم

 اسماء اعظم خداوند تعالی:

این دعا بعد از داستان پنج تن مقدس و مخصوصاً حسرت اولیاء خدا و بندگان خدا در فراق 

امام حسن و امام حسین علیهم السالم روش دیگر ائمه اطهار علیهم السالم را ترسیم و 

ن طور كه درخت اند. هماتعریف می كند. امام ها در كتاب خدا به نام شجره شناخته شده

هاي معمولی ابتدا یك هسته مركزي دارد كه شاخ و برگ درخت ها در دل آن نهفته است. 

مركزي درختی است  این هسته زردآلو و یا هلو یا بادام و گردویی كه در اختیار داریم هسته

ا روید ابتدا دانه را در زمین كشت می كنند و آن دانه هلو یكه در آینده از این هسته می

زردآلو مجهز به تمام مواد و ویتأمین هایی است كه در آینده به صورت درخت ظاهر می 

شود و بعد از این هسته شجره بزرگی ظاهر می شود مانند چنار و سرو و درخت گردو و 

امثال آن ها. بشریت هم در روي كره زمین یك شجره است بعضی افراد هسته مركزي این 

ها به جاي تنه درخت. بعضی به جاي ریشه درختند و بعضیشجره هستند و بعضی به جاي 

اي جلوه می هاي بزرگ و كوچك و در انتها بشریت هم در جهان آفرینش مانند شجرهشاخه



 

 

كند كه آسمان ها و زمین ها و همه مخلوقات را زیر سایه خود قرار می دهد. چنان می شود 

كشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی كه خداوند در قرآن تعریف می كند: مثل كلمه طیبه 

السماء تؤتی اكلها كل حین باذن ربها. یعنی این انسان هاي طیب و طاهر مانند چهارده 

معصوم علیهم السالم در مسیر رشد و تكامل و پرورش انسان ها مانند درختی هستند كه با 

ده و همه موجودات استحكام كامل به تمام زمین ها ریشه دوانیده و از آسمان ها سر درآور

را زیر سایه خود قرار داده است. همه جا این آیه شریفه تعریف به شجره امامت و نبوت 

شده است و پیغمبر اكرم فرمود: من اصل این شجره طیبه هستم علی بن ابی طالب تنه این 

شجره و حسنین ثمرات این شجره و شیعیان ما شاخ و برگ این شجره. همان طور كه یك 

هاي هاي بزرگ و كوچك و تنه قوي و ریشهز مسیر برگ و گل و میوه و شاخهدرخت ا

مختلف كه به اعماق زمین می رود و از آب و خاك مایه می گیرد و عاقبت به ثمر می رسد، 

شجره وجود انسان هم چنین است. گرچه ما انسان ها از نظر هیكل و بدن از یكدیگر جدا 

زمان معین داریم مانند ریگ ها و دُرهاي پراكنده در هستیم، هركدام جا و مكان معین و 

روي كره زمین حركت می كنیم اما از نظر روح و روحانیت و علم و معرفت و عقاید و اعمال 

تر از تر و محكمشدیداً متصل به یكدیگر هستیم. اتصال انسان ها به یكدیگر خیلی سخت

چنان است كه اگر انسانی از جامعه اتصال شاخ و برگ درخت به تنه درخت است این اتصال 

گردد، تك و تنها به بیابان ها و صحراها برود زندگی او به صفر و خود را كنار بكشد و منزوي 

زیر صفر تنزل پیدا می كند.. نمی تواند به تنهایی براي خود لقمه نانی و یا شربت آبی تهیه 

معه به آن مجهز است و از آن ها كه در جاها و سرمایهكند چه برسد به این همه وسیله

استفاده می كند زندگی هر انسانی در كره زمین نتیجه فكر و فعالیت تمامی انسان هاي 

اند. در اطراف همین موجود در عالم و یا انسان هاي گذشته تاریخ است كه به زیر خاك رفته

یخ با فكر پوشید فكر كنید خواهید دانست تمامی بشریت در طول تاررخت و لباسی كه می

اند و نتیجه فكر و فرهنگ آن ها همین لباس و خوراك و و فرهنگ خود همكاري نموده

وسایلی است كه در اختیار شما قرار گرفته كه اگر به محض تولد شما را در بیابانی رها می 

شدید كردند و مانند برگی كه از درخت ساقط می شود از شجره بشریت در بیابان ساقط می

ی بودید كه بایستی طعمه گرگی یا پلنگی باشید. در این رابطه خداوند می قطعه گوشت

فرماید: نحن خلقناهم و شددنا اسرهم و اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیال. یعنی ما انسان ها را 

آفریدیم و به شدت آن ها را به یكدیگر مربوط ساختیم چنان كه رشته انصال انسان ها به 

نفصام نیست. انسان آخر تاریخ از حق انسان اول تاریخ دفاع می یكدیگر قابل گسستگی و ا

كند می گوید: چرا فالنی ظالم شده و آن دیگري مظلوم. پس رابطه انسان ها با یكدیگر 



 

 

تر از رابطه برگ و شاخه درخت به تنه درخت و یا ریشه درخت خیلی شدیدتر و واضح

ایم كه       ا در اسارت یكدیگر قرار دادهباشد كه خداوند می فرماید: به شدت انسان ها رمی

نمی توانند خود را از یكدیگر جدا كنند و یا از جامعه و یا تاریخ كنار بكشند. لذا خداوند       

می فرماید: من قتل نفساً فكانما قتل الناس جمیعاً و من احیا نفساً فكانما احیا الناس جمیعاً. 

ش مثل این است كه تمامی انسان ها را كشته و اگر كسی انسانی را بكشد بزرگی جنایت

شجره بشریت را از ریشه كنده است و اگر كسی انسانی را به حیات برساند از نظر اجر و 

ثواب و بركات، مانند كسی است كه بشریت را به حیات و زندگی رسانیده است. هر چیزي 

برابر كل بشریت و یا برابر در عالم ارزش خودش را دارد به جز انسان. یك نفر از انسان ها 

هاي تاریخ خیلی زیاد است. برابر همین مسئولیت ماسوي اهلل ارزش دارد. لذا مسئولیت قاتل

است كه به عذاب ابدي و دائمی مبتال می شوند. انسان یك موجودي است كه حیات همه 

غویت كس و همه چیز به او بستگی دارد كه اگر نباشد هركسی و هر چیزي در وجود خود ل

فایده می شود و اگر باشد هركسی و هر چیزي حق حیات پیدا می كند. پیدا می كند و بی

مثالً درباره وجود خدا بحث می كنیم. خدا آفریننده همه موجودات است. همان طور كه از 

ها در قبضه تصرف اوست و همه چیز را خلق نظر وجود نامتناهی است و آسمان ها و زمین

 نموده است.

وجود یك چنین خداي با عظمتی منهاي انسان لغویت پیدا می كند و چنان است كه اگر       

انسان نباشد خدا هم نیست. تمامی بركات وجود خدا براي انسان و در برابر انشان ارزش 

اي علم و قدرت نهایت علم و قدرت است ذرهپیدا می كند. اگر انسان نبود خداوندي كه بی

اي را خلق كند شد كه برگ درختی و یا حشرههر سازد و یا راضی نمیخود را نمی تواند ظا

فایده انجام نمی دهد. زیرا خلقت عالم به كلی لغویت پیدا می كرد و خداوند عمل لغو و بی

پرسید به چه منظوري آسمان ساختی و یا زمین و یا موجودات دیگر را اگر كسی از خدا می

شد كه رابر این سئوآل پیدا نمی كرد و ثابت میخلق كردي خداوند جواب درستی در ب

خلقت عالم منهاي انسان مانند كسی است كه خآن هاي بسازد بدون این كه كسی باشد و 

در آن سكونت كند. زیرا آن چه را خداوند ساخته براي خودش الزم نیست وخودش از آن 

خلوقی دیگر چنان ارزشی چه ساخته بهره نمی برد و استفاده نمی كند. و اگر انسان نباشد م

ندارد كه خدا براي او زمین و آسمان بسازد مانند كسی كه یك قصر مجهز و مدرن و زیبا 

بسازد براي حشرات و حیوانات كه همه به او ایراد می گیرند كه مگر گاو و شتر و اسب و 

قاطر یك چنین ارزشی دارند كه براي آن ها قصري ساخته شود. پس انسان گرچه مخلوق 

خداست ولیكن از نظر ارزش و اصالت چنان است كه اگر نباشد مثل این است كه خدا هم 



 

 

نیست و در این صورت وجود خدا و ماسواي خدا لغویت پیدا می كند زیرا انسان ثمرۀ وجود 

ثمر خواهد بود بار و بر و بیخدا و ثمره عالم خلقت است. اگر انسان نباشد شجره وجود بی

ث قدسی می فرماید انسان را به این منظور ساختم و او را تربیت نمودم لذا خداوند در حدی

كه وجود خودم را از تنهایی و خمودي و خاموشی خارج سازم و در برابر خود موجودي و 

مخلوقی داشته باشم كه به عظمت خود در برابر او شناخته شوم. كسی باشد كه مرا به 

ی ارزش وجود پیدا كند. اگر میلیون ها سال قلم اولوهیت و خدایی بشناسد و با این شناسای

و كاغذ به دست گیریم      نمی توانیم ارزش وجود انسان را چنان كه هست به انتها برسانیم. 

گرچه خداوند از نظر آفرینندگی اصل است كه اگر نبود چیزي نبود ولیكن انسان از نظر 

قابل كشت و آبیاري نبود خداوند  هدف الهی و علت غایی اصل است كه اگر نبود شجره عالم

علت فاعلی آفرینش است و انسان علت غایی آن است. یا بگو خداوند مانند شجره است و 

اي كه براي ظهور آن، شجره عالم كشت شده الزم است اصول و فروع این انسان مانند ثمره

ا این شجره طیبه را چنان كه هست و خداوند در قرآن تعریف كرده بشناسیم. شاید ب

شناسایی قدر وجود خودمان را بدانیم و چنان باشیم كه خدا از ما انتظار دارد. اصول این 

 شجره همان انسان هاي كامل و عارف هستند كه خداوند در قرآن آن ها را تعریف می كند. 

در این رابطه اخبار و احادیثی به ما رسیده است كه ائمه اطهار علیهم السالم را در وضعی 

می كند كه اگر نبودند خداوند متعال چیزي خلق نمی كرد. اگر نبودند زمین و  معرفی

آسمان نبود. ماه و خورشید و ستارگان و هرچه هست نبود. حدیث كساء كه از بهترین 

آوردم باشد خداوند می فرماید: زمین را به گردش نمیمی )س(احادیث وارده از حضرت زهرا 

دادم. ماه و خورشید و ستارگان و افالك را رار نمیو آسمان را سایه روي سر شما ق

آفریدم. اال ال حل هوالء الخمسه الدین هم تحت الكساء. یعنی آن چه را آفریدم به نمی

ام. اگر این ها نبودند چیزي خاطر این پنج تن كه در كسوت الهی نمایش پیدا كردند آفریده

ه به خاطره این امام ها زمین و آسمان سر آفریدم و یا احادیث دیگري از این قبیل كرا نمی

بارد و جاي خود ثابت مانده و به گردش خود ادامه می دهد. به خاطر این امام ها آسمان می

رویاند و از این قبیل اخبار و روایاتی كه اصالت و موقعیت انسان كامل را برابر با زمین می

در برابر یك چنین احادیثی قرار می ها كه اصالت و موقعیت خداوند متعال می داند. بعضی

گیرند كه خداوند آن ها را برابر خود قرار داده و برابر خود به آن ها ارزش داده ایراد می 

گیرند و می گویند این ادعاها درحد افراط قرار گرفته انسان ها را از حد انسانیت باالتر برده 

ها از اندازه بیرون است. كسانی كه و در حد الوهویت و ربوبیت قرار داده است. این تعریف

اند یعنی یك امام ها را این جور تعریف می كنند غالی می دانند و می گویند: غلو كرده



 

 

اش و از حد الوهیتش پایین اند و یا خدا را از وضع خداییانسان را در حد خدا قرار داده

د انسانیتش و مخلوقیتش باال اند و یا انسان را از حاند او را در حد انسان قرار دادهآورده

اند و این هر دو عقیده خالف حقیقت است كه خدا را تنزل اند و در حد خدا قرار دادهبرده

دهیم مانند خلق خدا بشناسیم و یا انسان را ترقی دهیم و او را مثل و مانند خدا و جاي خدا 

آسمان ها در  بشناسیم بهتر این است كه هركسی و هر چیزي در حد خودش قرار گیرد.

وضع آسمانی و زمین ها در وضعیت زمینی و هر چیز چنان شناخته شود كه هست نه زیادتر 

و نه هم كمتر. تنزل دادن خدا از وضعیت خدایی و یا ترقی دادن انسان در موقعیت خدایی 

هر دو خالف حقیقت است مانند مسیحیت كه خدا را مانند انسانی می دانند كه زن و همسر 

اند كه عیسی بدون پدر، از او متولد اد و ولد دارد و او را شوهر حضرت مریم شناختهدارد ز

اند كه زن و همسر دارد و یا به تعبیر شده است. پس خدا را در وضع خلق خدا قرار داده

اي از نور خدا می دانند می اي از وجود خدا و یا لمعهدیگر وجود حضرت عیسی را قطعه

است كه به سه وضعیت جلوه نموده، اول خود خدا، دوم روح  گویند: خدا یك حقیقت

القدس، سوم حضرت عیسی. این هر سه یك حقیقتند و به سه صورت و یا سه وضعیت در 

اند و این سه جلوه را اقانیم ثالثه می نامند می گویند: سه تا یكی هستند و عالم جلوه كرده

اند كه بتوانند یك حقیقت را سه كشیدهیكی سه تا و چقدر فالسفه و علماي آن ها زحمت 

 حقیقت بدانند و یا سه حقیقت را یك حقیقت. 

اش كه منزه از شباهت ذاتی این مسئله به معناي این است كه خدا را از وضعیت خدایی

و صفاتی به خلق است پایین بیاوریم و او را در ذات و صفات مانند خلق خدا كه عیسی و 

اي شباهت ذاتی و صفاتی به و یا انسان و یا فرشته را كه ذرهالقدس است بشناسیم  روح

خدا ندارند از وضعیت مخلوقیت و جنسیت مادي و روحی باال ببریم و جنسیت خدایی براي 

آن ها قائل شویم. یك چنین تنزل و ترقی خالف حقیقت را از جهت این كه خدا را از 

پرستی می نامند. اند شرك و بتدهاش تنزل داده در جنسیت خلقی قرار داوضعیت خدایی

اند كه این اند و یا مخلوق را در جنسیت خدایی قرار دادهكه خدا را مانند مخلوق فرض كرده

عقیده خالف حقیقت را هم غلو می نامند و چنین انسان هایی را غالی می شناسند. اخبار و 

م نازل شده این احادیث را احادیثی هم كه به این كیفیت در تعریف ائمه اطهار علیهم السال

اند كه یا شما شیعیان خدا را از جنسیت خدایی تنزل داده در هم به این كیفیت شناخته

اند و در اید یا ائمه را از جنسیت خلقی باال و باال بردهجنسیت خلقی مانند ائمه قرار داده

ند آسمان و زمین را اید كه خدا گفته است كه اگر این امام ها نبودجنسیت خدایی قرار داده

بلعید پس شما از جهت این خلق نمی كردم یا اگر حجت خدا نبود زمین اهل خودش را می



 

 

اید بت پرست و مشرك به حساب كه خدا را تنزل داده باشید در وضع مخلوق قرار داده

اید پرستید نه خدا را و یا امام ها را از وضعیت مخلوقی باال بردهآیید كه امام ها را میمی

اید و شما غالی شناخته می شوید. نه اید كه غلو كردهدر وضعیت خدایی قرار داده

اش تنزل كرده مانند خالیق خود شده و نه خالئق جنسیت خداوند از وضعیت خدایی

اند. ولیكن این تعریفات در اثر اخبار و مخلوقی خود را رها كرده مانند خدا شده

اند كه اگر نبودند خدا كسی و چیزي خلق فیت تعریف كردهاحادیثی كه ائمه را به این كی

اند. ائمه مخلوق خدا هستند هایی بیشتر نیست كه به شیعیان بستهنمی كرد یك تهمت

اند كه جنسیت خدایی پیدا كنند. خداوند از جنسیت ذاتی مخلوقی خود خارج نشده

ت تنزل ننموده كه متعال هم از جنسیت خدایی خود كه یك حقیقت مجرد نامتناهی اس

در حد مخلوق قرار گیرد بلكه ائمه اطهار در مسیر زندگی و شاگردي خدا علم و هنر 

اند. خدا به جاي استاد و آن ها به جاي شاگرد خدایند. خداوند خدا را از خدا یاد گرفته

به علم خود آن ها را عالم نموده و به قدرت خود آن ها را قادر و توانا ساخته وبه صفت 

حیمیت و رحمانیت خود آن ها را مجهز به رحمانیت و رحیمیت نموده و همین طور ر

صفات و اسم هایی كه در اثر علم و قدرت دارد امام ها را نیز به آن صفات و كماالت 

آموزید و آن ها را مجهز نموده مانند شما استاد كه علم و هنر خود را به شاگرد می

اید نید. نه شما كه علم و هنر استاد را یاد گرفتهمجهز به علم و هنر خود      می ك

اید و نه استاد كه علم و هنر خود را به شما آموخته جنسیت جنسیت استاد را پیدا كرده

شاگرد خود را به دست آورده هر كدام شاگرد و استاد در وضعیت شاگردي و استادي 

هم در ارتباط با خدا،  اند. انسان هاي كاملخود حفظ كرده و تبدیل به یكدیگر نشده

مانند شاگرد و استادند. خداوند علم و هنر خود را به آن ها آموخته و سازندگی خود را 

به آن ها تعلیم داده بدون این كه خدا تبدیل به انسان شود و یا انسان جنسیت خدایی 

ها اند و بین آن پیدا كند. هركدام از آن ها در وضعیت خالقیت و مخلوقیت ثابت مانده

 علم و دانش مبادله شده است. 

خداوند در یكی از آیات قرآن می فرماید: وهلل االسماء الحسنی فادعوه بها و ذرو الذین 

ها را دارد شما از خدا بخواهید تا شما یلحدون فی اسمائه. یعنی خداوند متعال بهترین اسم

د انسان هایی كه خود را هم متصف به صفات خود و یا مسمی به اسماء خود نماید. رها كنی

را مثل خدا و یا شبیه به خدا می دانند و مدعی هستند كه مجهز به علم و هنر خدا و یا اسم 

باشند. یكی از مسائلی كه انسان ها روي طبیعت و فطرت خود در پی آن و صفت خدا می

باشد. اسم هاي ابتدایی مادرزادي ها و صفت ها میهستند مشهور شدن به بهترین اسم



 

 

دلیل شهرت و عظمت انسان نیست. هر نوزادي كه از مادر متولد می شود پدر و مادر یا 

جامعه او را به نامی نام گذاري می كنند. و این اسم هاي ابتدایی مادرزادي اگر  هم معناي 

خوبی داشته باشد دلیل نمی شود كه صاحب اسم چنان معنایی در وجودش است. مثالً به 

علی محمد از نظر معناي لغوي یعنی انسانی بسیار محمود و كسی می گویند محمد، 

پسندیده. علی هم یعنی انسانی كه برتر از دیگران است. ولیكن كودكانی كه به این نام ها 

اند ممكن است پسندیده نباشند كه پسندیدگی معناي محمد است یا ممكن نام گذاري شده

در عرف و اصطالح، انسان ها اسم كوچك است برتر نباشند كه برتري معناي علی است. لذا 

و یا بزرگی دارند. می گویند اسم كوچك شما چیست. زیرا او به یك اسمی كه پر معنا و پر 

محتوي باشد مشهور است.   می گوید: آقاي مهندس و آقاي دكتر و امثال آن. ولیكن با اسم 

باشد گرچه اسمش یابتدایی و مادرزادي خود كه دلیل شهرت و عظمت او نیست مشهور نم

محمد است ولی پسندیده نیست ولیكن به اسم دوم خود كه دكتر یا مهندس باشد 

پسندیده است و در جامعه محبوبیت دارد. لذا همه كس دنبال پیدا كردن اسم و صفت دوم 

باشند كه از طریق علم و هنر و كردار و رفتار خوب پیدا می شود. براي مجهز شدن به می

ب دنبال استادي و یا دانشمندي و هنرمندي هستند كه پیش او علم و هنر اسم و صفت خو

فرا گیرند و بیاموزند و مانند او دكتر و مهندس و عالم شناخته شوند. چقدر انسان ها تالش 

می كنند كه در جامعه به اسم و صفت خوبی شناخته شوند و انسان ها به آن ها احترام 

ا بایستند. آقاي مهندس و آقاي دكتر و حجت االسالم و بگذارند دست به سینه مقابل آن ه

امثال آن شناخته شوند. انسان هایی هم كه در جستجوي مال و ثروت هستند و به ثروت 

می رسند براي این است كه در جامعه اسم خوبی پیدا كنند. مردم به آن ها آقا بگویند و 

صفت خوب و شهرت یافتن با اسم  ارباب بگویند و امثال آن. پس نام گذاري شدن به اسم و

ها و آرزوهاي انسان است. هیچ كس به نام ابتدایی خود كه پدر و و صفت خوب یكی از ایده

هاي ابتدایی و مادرزادي دلیل اند قانع نیست زیرا اسم و رسممادر او را نام گذاري كرده

 باشد. در این رابطه شاعر        می گوید: عزت و عظمت انسان نمی

 ن ابن من شئت و اكتسب ادباً                          یغینك مضمونه عن النسبی ك

یعنی تو پسر هر كسی كه می خواهی باش. پسر كسی یا دختر كسی بودن دلیل عزت و 

عظمت شما و دلیل آبرومندي شما نیست. اگر می خواهی آبرو و عزت پیدا كنی در 

علم و دانش تو را به عزت و آبرو می رساند نه جستجوي ادب و تربیت و علم و دانش باش. 

خانواده و فامیل كه پدرت یا مادرت چه كسانی باشند. چقدر زیاد انسان هاي كافر كه از 

اند. پس یكی از پیامبران متولد شده و از كافران انسان مؤمن و دانشمند به دنیا آمده



 

 

علم و هنر و كسب و چیزهایی كه همه در جستجوي آن هستند این است كه از طریق 

هاي خوبی شهرت پیدا كنند به آن ها بگویند آقاي دكتر و ها و صفتاكتساب به اسم

ها و صفات خوب عرضه می مهندس. در این رابطه خداوند خود به این جستجوگران اسم

دارد. می گوید بیا به مكتب من و مرا به استادي خود بپذیر شاگرد من باش از من 

ا تو را به كامل ترین علم و قدرت ها مجهز كنم و در نتیجه اسماء و صفاتی اطاعت كن ت

مانند اسماء و صفات من پیدا كنی و مجهز به علم و هنر من باشی تا آن چنان كه من به 

ام تو هم به عزت و عظمت و قدرت و آبرومندي و محبوبیت در نظر همه شناخته شده

باشی كه مجهز به علم مسمی به اسم من میدلیل این كه متصف به صفات من هستی و 

اي مانند من به آبرومندي و عزت و محبوبیت شناخته شوي. در صورتی و هنر من شده

عالم به تمام معنی هستی كه علم خود را از من بیاموزي و قدرت خود را از من بگیري تا 

ی فوري آن چنان كه من آن چه را می خواهم فوري می شود تو هم آن چه را بخواه

بشود و مانند خداي خود مجهز به علم و عمل و اسماء و صفات خوب و كامل باشی. 

پیغمبران به این دلیل محبوبیت دارند و كسی به عزت و عظمت آن ها نمی رسد كه 

اند. هیچ پیغمبر و امامی اند علم و هنر خود را از خدا گرفتهشاگردان خداوند متعال بوده

بوت و امامت نرسیده است بلكه همه آن ها و پیروان آن ها در مكتب انسان ها به ن

اند. شاگردان مكتب خدایند و در مسیر اطاعت خدا به اسماء و صفات خوب مجهز شده

در این رابطه است كه حدیث قدسی می گوید: عبد اطعنی حتی اجعلك مثلی. یعنی اي 

نم و مانند من بدانی و بنده من! از من اطاعت كن تا تو را به علم و هنر خود مجهز ك

بتوانی. پس آیه شریفه كه خدا می فرماید: و هلل االسماء الحسنی. مردمی را كه به دنبال 

ترقی و تكامل هستند و می خواهند متصف به صفات خوب و مسمی به اسماء خوب 

باشد. باشند دعوت می كند كه بهترین اسم ها و صفت ها در مكتب خداي شما می

ا نكنید و به جاي دیگر نروید كه به جاي تكامل تنزل پیدا می كنید. مكتب خدا را ره

عاقبت منفور و ملعون تمامی افراد بشر  می شوید. این آیه شریفه است كه خداوند 

وعده می دهد كه بندگان خود را به علم و دانش خود مجهز كند. تا آن چنان كه خدا به 

ام مردم واقع شده شما هم به اسم و اسماء و صفات خوب شناخته شده و محبوب دل تم

صفات خدا شناخته شوید و محبوبیت پیدا كنید. پس عجیب نیست كه ما می گوییم: 

ائمه اطهار علیهم السالم متصف به صفات خدا هستند و خداوند آن ها را نمونه خود و 

چه از مثل و مانند خود به جامعه معرفی كرده و مردم را به آن ها ارجاع داده است كه هر



 

 

خدا انتظار دارید می توانید از آن ها انتظار داشته باشید و در سوره نور خدا آن ها را به 

 عنوان نمونه علم و قدرت و اسم و صفات خود معرفی می كند. 

 این السبیل بعد السبیل... :

در جمالت بعد این دعا ائمه علیهم السالم را به صفات و اسمایی كه در تأویل قرآن است 

یف می كند. می گوید این السبیل بعد السبیل این الخیره بعد الخیره این الشموس تعر

هایی كه خداوند در قرآن می دهد و انسان ها را به الطالعه الی آخر. زیرا حقیقتاً تمامی وعده

سوي خود حركت می دهد و آن ها را به ذات مقدس خود ارجاع می دهد تمامی این آیات و 

خود را به عنوان بهترین و كامل ترین مرجع معرفی می كند همه این  عباراتی كه خداوند

تعریفات در وجود ائمه اطهار علیهم السالم تمركز پیدا می كند. هیچ یك از صفات و اسماء 

خداوند تبارك و تعالی به توسط خود او و بدون واسطه در عالم قابل ظهور نیست. آن چه از 

بارك و تعالی متمركز است همه این ها به وسیله خیرات و بركات در وجود خداوند ت

هایی كه خودش به مردم معرفی كرده در اختیار مردم قرار می گیرد. مثالً علم واسطه

نهایت علم و خداوند تبارك و تعالی كه یكی از صفات بزرگ ذاتی اوست و در ذات خود بی

بر در اختیار مردم قرار می ها به نام امام یا پیغمحكمت است. همین علم به وسیله واسطه

گیرد. هرگز در تاریخ از ابتداي خلقت عالم تا ابد چنین اتفاقی نیافتاده است كه انسانی 

بدون واسطه مواجه و رو به روي با خدا شود و یا خدا بدون واسطه با انسانی مواجه گردد. 

به نام فرشته می هایی كه آن ها را همه جا خداوند تبارك و تعالی انسان ها را با واسطه

خواند و می داند یا به وسیله انسان هاي كامل كه آن ها را به كمال مطلق رسانیده است 

 فیوضات و بركات وجودي خود را در اختیارانسان ها می گذارد. 

زیرا مسلم است كه انسان ها در ابتداي خلقت از نظر علم و حكمت و درس و دانش در حد 

نهایت علم و حكمت د كه این انسان ها را از این حد صفر به بیصفرند و خداوند مقرر می كن

باشد برساند و الزم است بدانیم چگونه خداوند متعال موجودي را كه در كه خودش می

نهایت خلقت ابتدایی خود از نظر علم و قدرت و كماالت دیگر در حد صفر است او را به بی

امتناهی مجهز می كند. در این رابطه آیه می رساند و او را به علم نامتناهی و قدرت ن

عجیبی در سوره فرقان است كه خداوند عظمت خود را از نظر تربیت انسان به نمایش می 

( یعنی آیا 51گذارد. می فرماید: الم تر الی ربك كیف مد الظل و لو شاء لجعله ساكنا)آیۀ 

را كه در ذات خود از بینید كه خداوند چه عظمت و قدرتی دارد كه یك سایه تاریك نمی

رنگی سیاه و تاریك است و از نظر حجم و كوچكی در حد صفر است و همچنین از نظر بی

نظر علم و قدرت و كماالت در حد صفر است او را در مسیر تعلیم و تربیت حركت می دهد 



 

 

ه ماده نهایت علم و قدرت مجهز می كند. ظل در این آیه شریفباال و باال می برد تا او را به بی

تاریك است كه موجودیت انسان و هر جسمی از آن ساخته می شود. ماده خلقت عالم و 

آدم در ابتداي آفرینش از نظر كوچكی آن قدر كوچك و كوچك است كه حدش با حجمش 

مساوي است. امام صادق علیه السالم آن را تعریف می كند می فرماید: الم تر الی ظلك 

اه نمی كنی به سایه خود كه چیزي است و چیزي نیست. شیئ و لیس بشیئ... یعنی نگ

ظاهراً این دو كلمه نقیض یكدیگر باشد كه یك حقیقت را بین هستی و نیستی معرفی می 

كند. اول می گوید: چیزي هست و باز می گوید: چیزي نیست. فرمایش امام در تعریف آیه 

عنی نگاه نمی كنی به سایه ات این است كه می فرماید: الم تر الی ظلك شیئ و لیس بشیئ ی

را ببین، از یك طرف چیزي است كه می توانی بگویی سایه من و از طرف دیگر چیزي 

نیست كه براي آن ارزش قائل شوي و موجودیتش را به حساب آوري. منظور از ظل در این 

ت خود اي كه از آن پیكره عالم و آدم ساخته می شود. در ذاآیه ماده تاریك است. زیرا ماده

چیزي است فاقد همه صفات و كماالت. از نظر رنگ سیاه است و سیاه تاریكی است نه این 

كه رنگی باشد به ماده تعلق بگیرد. از نظر انفصال و اتصال انفصالی است یعنی ذرات عالم در 

ابتداي خلقت از یكدیگر جدا هستند و بین آن ها فاصله حاكم است. از نظر روشنایی و 

یك مطلق است و تاریكی عدم نور است نه این كه چیزي غیر از عدم نور باشد و تاریكی تار

اي است فاقد حیات و حركت و همچنین از نظر حركت از نظر موت و حیات میت است. ماده

و سكون، سكون مطلق است. در ذات خود منفی هر نوع صفتی است كه مایۀ ارزش 

كه از نظر كماالت صفر مطلق است و از نظر باشد. خداوند به این ماده فاقد ارزش را می

ارزش است به یك حساب شیئ است یعنی عدم مطلق نیست به موجودیت یك ماده بی

حساب دیگر ال شیئ است زیرا ارزش ذاتی ندارد و تربیت هم نشده است كه براي خود 

می برد    ارزش كسب كند. خداوند این ماده نزدیك به عدم را در مسیر تربیت باال و باال   

هر روز در مسیر دو عمل به نام افاضه و اضافه به آن ارزش می دهد و از نظر كمیت و كیفیت 

باال می برد و باال می برد و در انتها یك جا آن را به صورت خورشید و ماه و ستاره به نمایش 

رت می گذارد و جاي دیگر به صورت جمادات و نباتات و حیوانات و جاي دیگر آن را به صو

انسانی عالم و كامل مانند پیغمبران به نمایش می گذارد. از مسیر ماده به اضافه ماده به آن 

كمیت می دهد جسمانیت براي او می سازد و شكل و قواره به آن می دهد و از مسیر افاضه، 

نور و نیرو و روح حیات و حركت به آن كیفیت می دهد. همین طور در دو جهت كمی و 

پروراند و در انتها به صورت عالمی كه در عالم موجود است ظاهر می سازد و كیفی او را می

بهترین صورتی كه به ماده می دهد صورت انسان است. انسان شاه فرد عالم خلقت است و 



 

 

خداوند در عالم موجودي بهتر و باالتر از انسان ندارد. و همین انسان را زمانی در طول زمان 

ند و صورت ملكوتی به او می دهد و او را به علم و قدرت خود مجهز به علم و دانش می ك

مجهز می كند. در این جا به خود نشان و مدال می دهد و خود را تعریف می كند كه:  

( یعنی خداي آفریننده چقدر زیاد بركت مند است 15فتبارك اهلل احسن الخالقین.)مومنون

مقام از علم و دانش رسانیده كه مجهز به  كه یك ماده ضعیف فقیر نادان و ناتوان را به این

اسماء و صفات خداي خود شده است، چنان می داند كه خدا می داند و چنان می تواند كه 

خدا می تواند. شما بین این دو نقطه خطی بكشید به نام صراط مستقیم مبدأ خط همان ماده 

نتهاي این خط، انسانی ارزش است كه امام تعریف می كند. چیزي است و چیزي نیست و ابی

مانند پیغمبر اسالم و ائمه اطهار كه مجهز به تمام اسماء و صفات الهی شده اند. حركت از 

هایی كه نهایت واسطه الزم است كه خداوند با واسطهاین مبدأ در حد صفر تا آن انتهاي بی

ر شب معراج به او می در اختیار دارد ماده را بپروراند و آن را باال و باال ببرد تا جایی كه د

اي مانند تو را می خواهم بقیه آن چه گوید: انا و انت و خلقت االشیاء الجلك یعنی من بنده

ام. این جمالت از دعاي ندبه همان وسائط فیض را تعریف می كند كه است براي تو آفریده

 . خداوند به وسیله آن ها عالم و آدم را پرورش می دهد تا به كمال مطلق برساند

بر پایه همین توضیح كه خداوند تبارك و تعالی براي ارتباط دادن خود به خالیق واسطه 

الزم دارد. بدون واسطه نه براي انسان ها ممكن است مستقیماً خود را به خدا مربوط سازند 

زیرا یك موجود ناقص فاقد سرمایه ارتباط با موجود كامل است. ضعیف چگونه به قوي 

جاهل چگونه به عالم اتصال پیدا می كند. جسم تاریك ظلمانی چطور  متصل    می شود و

می تواند خود را پهلوي خورشید نورانی قرار دهد. ارتباط دو شیئ یا دو شخص به یكدیگر 

در صورتی ممكن است كه از یك نوع سرمایه برخوردار باشند و به یك نوع سرمایه مجهز 

می كنند علم، آن ها را به یكدیگر مربوط می كند. شوند. دو عالم كه به یكدیگر اتصال پیدا 

دو شخص زیبا به یكدیگر ارتباط پیدا می كنند. زیرا هر دو زیبا هستند و به سرمایه زیبایی 

مجهز هستند و یا دو جسم كوچك و بزرگ به یكدیگر ارتباط پیدا می كنند زیرا هر دو 

خالص و تاریك مطلق است  جسمند و جسمانیت دارند. ذات انسان كه ظلمت محض و جهل

براي ارتباط پیدا كردن با خالق متعال كه علم خالص و قدرت خالص است و این دو شخص 

نهایت كه یكی از آن ها در حد صفر قرار گرفته و دیگري در بی نهایت علم. این صفر و بی

مایه نهایت متصل می شود كه یك سرقابل ارتباط با یكدیگر نیستند. در صورتی صفر به بی

هایی كه خدا مجهز است یعنی علم و قدرت. این نامتناهی به او متصل گردد به همان سرمایه

ها مجهز شود. خدا عالم است انسان هم عالم شود. خدا ارزش هم به همان سرمایهماده بی



 

 

قادر است انسان هم قدرت پیدا كند. خدا ثروتمند است انسان هم ثروت داشته باشد و هر 

یك سرمایه باشند. هر دو عالم هر دو قادر هر دو دانا و توانا، در این صورت قابل  دو مجهز به

حشر با یكدیگر هستند. خداوند كه فرمود: من گنجی نهان و پنهان بودم یعنی یك خداي 

قدرتمند مجهول و ناشناخته بودم، دوست داشتم كسی باشد مرا بشناسد و من بتوانم خود 

ین منظور انسان را خلق كردم و در خط دانایی و توانایی قرار دادم. را به او معرفی كنم به هم

اي از علم خود را به او تعلیم دادم تا عاقبت توانستم خود را به او هر روز فصلی و صفحه

معرفی كنم و او هم توانست خداي خود را آن چنان كه هست بشناسد و براي همیشه خود 

بین انسان و خدا رابطه برقرار می كند، انسان را به  را تسلیم خدا كند. پس تنها عاملی كه

خدا نزدیك می كند علم و معرفت است. خداوند براي پیدایش علم و معرفت دو نوع واسطه 

به وجود آورده. یك واسطه ابتدایی پیش از آن كه انسان كاملی را خلق كند و به ثمر برساند 

را تربیت كرده و به كمال مطق رسانیده  و یك واسطه زنده نهایی یعنی همان انسانی كه او

ها الزم است فكر خود را به زمانی انتقال دهیم كه خدا است. براي شناسایی این واسطه

خودش بوده و كسی یا چیزي همراه او نبوده و هنوز خلقی نیافریده است یعنی همان زمانی 

قت الخلق لكی اعرف. كه در حدیث قدسی می گوید: كنت كنزاً مخفیاً فاحببت ان اعرف فخل

یعنی من خدایی بودم تنها و ناشناخته و مانند گنجی زیر خاك كه كسی آن را نمی شناسد 

تا از آن استفاده كند. دوست داشتم شناخته شوم خالیق را به این منظور خلق كردم تا خود 

تفاده را به آن ها معرفی كنم و آن ها مرا بشناسند و از وجود من كه خداي آن ها هستم اس

كنند. ابتدا الزم است درباره چنین زمانی بحث كنیم زمانی كه خدا بوده و چیزي نبوده و 

اراده كرد تا كسی و چیزي خلق كند تا آن چنان كه خودش هست خالیق او هم باشند و 

 خلق و خالیق بتوانند با یكدیگر ارتباط پیدا كنند و یكدیگر را بشناسند. 

 شناخت انسان كامل:

اخت انسان هاي كامل بحث خود را از چنین زمانی شروع می كنیم كه اولین خالیق براي شن

و مخلوقات چه كسانی بودند و چه زمانی بود كه خدا بود و چیزي نبود و بعد خداوند خالیق 

را خلق می كند. بحثی است بسیار عمیق و عجیب كه هریك از دانشمندان به كیفیت 

 اند. اطهار نظر كردهمخصوصی از تعریف یك چنین زمانی 

برانگیز بین علماء و دانشمندان و پیامبران مسئله ربط حادث به یكی از مسائل جنجال 

قدیم است. قدیم یعنی كسی یا چیزي كه خود به خود بوده آفریننده نداشته و ندارد 

مسبوق به عدم نیست. خالق تمامی مخلوقات است و خودش مخلوق نیست. آفریننده و 

ام موجودات است و خودش آفریده كسی و چیزي نیست. یك چنین موجودي كه سازنده تم



 

 

نهایت زمان آینده ثابت و موجود است ذات مقدس خداوند نهایت زمان گذشته تا بیاز بی

نهایت زمان آینده را ابد می نهایت زمان گذشته را ازل می نامند و بیمتعال است. بی

متعال است و ابتدا و انتها ندارد. اول همه اول ها  شناسند و این موجود ذات مقدس خداوند

باشد. اگر از خود خدا خواهش كنند كه اي خدا شناسنامه خود را در و آخر همه آخرها می

اي و تا چه زمانی خواهید بود. اولین روز ظهور اختیار من قرار بده كه تو از چه زمانی بوده

بندگان خودت قرار بده تا تو را چنان كه  خود را تا آخرین روز وجود خود را در اختیار

هستی بشناسند جواب خدا منفی است. جواب می دهد كه من اول ندارم تا اولیت خود را به 

شما خبر دهم و آخر هم ندارم تا انتهاي وجود خود را به شما گزارش دهم. اگر من اول 

خالق عالم خواهد بود و داشتم پیش از من كسی الزم بود كه مرا خلق كند. پس او خدا و می

داشتم بعد از من كسی الزم بود كه از انتهاي وجود من به بعد عالم را اداره یا اگر آخر می

كند. به این دلیل می گوییم خدا فوق زمان و مكان است و محیط بر زمان و مكان است. 

ا به این زمان و مكان را خدا به وجود آورده. نمی شود زمان پیش از وجود خدا باشد و لذ

دلیل خدا قدیم است. پس كسی جایز نیست به فكر این باشد كه خود را به زمانی برساند كه 

خدا نبوده و یا به زمانی برود كه خدا نخواهد بود. زمان و مكان در برابر وجود خدا لغویت 

پیدا می كند. زمان هم چیزي است كه خدا آفریده. مكان هم چیزي خواهد بود كه خدا 

ند. در این رابطه موال علیه السالم عمر خدا را تعریف می كند می فرماید: سبق آفریمی

االوقات كونه و العدم وجوده. یعنی خداوند بر زمآن هاي گذشته و آینده سبقت دارد. خدا 

ها بود و زمان نبود و همچنین بر فضاي آفرینش كه مكان است احاطه دارد. خدا بر نیستی

نهایت است، حد و ها نیستند و نیستی بیها. زیرا نیستیستیسبقت دارد چه برسد به ه

اند و حدودي براي نیستی قابل ظهور نیست. در این جا فالسفه یونان عدم ازلی تصور كرده

اند: هستی كه وجود خداست قدیم است. نیستی اند. گفتهنیستی را هم عمر هستی دانسته

ستی دو حقیقت دو قلو هستند كه هم هم كه عدم مطلق است قدیم است. پس نیستی و ه

عمر یكدیگرند تا هر جا كه هستی بوده و خواهد بود نیستی هم بوده و خواهد بود. موال 

علیه السالم این فرضیه را كه نیستی هم عمر خداوند متعال است مردود می داند و باطل 

سبقت دارد و  شمارد. می گوید: مفهوم عدم حادث است نبوده و پیدا شده. خدا بر عدممی

مفهوم زمان هم حادث است. زمان نبوده و پیدا شده و خداوند بر زمان سبقت دارد. این دو 

هاي فالسفه را باطل می داند. موال جمله از عجایب علم موال علیه السالم است كه فرضیه

می گوید زمانی كه موجودي نبود عدم آن موجود هم نبود یعنی من كه نبودم و شما هم كه 

ودي مفهوم عدم من و عدم شما هم نبود. چون من نبودم و پیدا شدم در برابر ظهور من و نب



 

 

وجود من عدم وجود من هم پیدا شد. زیرا همه جا مفهوم عدم فرع مفهوم وجود است. 

وقتی كه موجودي قابل تصور بود عدم آن موجود هم قابل تصور است. فالسفه كه قائل به 

همان طور كه وجود خدا ازلی و قدیم است عدم وجود خدا هم عدم ازلی هستند می گویند: 

ازلی و قدیم است پس عدم و وجود دو برادر دو قلو هستند كه با هم در فضاي علم و دانش 

اند. موال علیه السالم به آن ها می گوید: اوالً عدم چیزي نیست كه قابل رقابت با متولد شده

چون هستی بود عدم هستی هم به میدان آمد و وجود باشد نیستی با هستی رقابت ندارد 

در فضاي فكر پیدا شد. عدم یك مفهوم است در برابر وجود نه این كه یك حقیقت موجود 

باشد پس هر كس و هر جا و در هر زمانی كه وجود خدا را تصور كرد عدم وجود خدا هم در 

مفهوم عدم در فهم  ذهن او پیدا شد. پس این مفهوم حادث است زیرا بعد از تصور موجود

انسان پیدا شده است و پیش از آن كه موجودي باشد یك چنین مفهومی به نام عدم در 

ذهن كسی نبوده است. پس فرمایش موال درست است كه می گوید: وجود خدا بر عدم و بر 

زمان سبقت دارد. تصور عدم هر مخلوقی هم به همین شكل است. وقتی كه من و شما پیدا 

م وجود من و شما هم در ذهن انسان ها پیدا می شود. پس هر وجودي حادث می شویم عد

باشد یا قدیم بر عدم وجود خود سبقت دارد. زمان هم به همین شكل است. وقتی كه من و 

شما خلق می شویم زمان تولد ما در شناسنامه ما ثبت می شود اگر من نبودم زمان من هم 

ه خودم سبقت دارم و خدا هم كه یك وجود قدیم مفهومی نداشت پس من بر زمان شناسنام

در این جا درست است كه می فرماید:  )ع(است بر تصور زمان خود سبقت دارد. فرمایش موال

اي نیست كه بشریت الزم سبق االوقات كونه... هستی خدا بر زمان سبقت دارد. پس چاره

الزم وجود كسی و چیزي است به قدم وجود خدا اعتراف كند كلمه قدم و یا مفهوم قدم م

است كه آفریننده و سازنده نداشته و نخواهد داشت و لوازم هر وجودي از آن وجود قابل 

باشد. عدد چهار و شش و هشت سلب نیست. لوازم وجود مانند زوجیت براي عدد چهار می

و هر عددي كه به دو قسمت مساوي قابل تقسیم است زوجیت دارد. به همان دلیل كه عدد 

ر وجود دارد زوجیت هم كه قابل تقسیم به دو قسمت متساوي است موجودیت دارد و چها

این زوجیت از عدد چهار و امثال آن قابل سلب نیست. قدم وجود خدا كه بوده و آفریننده 

نداشته مالزم وجود خداوند متعال است. كس نمی تواند بگوید: خدایا تو را قبول داریم اما 

اي اي و خداي دیگري داشتهداریم. شاید تو هم مانند ما حادث شدهقدم وجود تو را قبول ن

این تصورات و فرضیه ها غلط محض است و در مكتب عقل و دانش قابل قبول نیست. با این 

حساب خدا زمان ندارد كه بگوییم كی بوده وكی نبوده. حتماً قدیم و ازلی است به میزان 

بعد از وجود خالق است. همین فالسفه و  یك ثانیه هم از ازل كم نیست وجود خالیق



 

 

ها الزم اند كه بر پایه آن فرضیههایی را به وجود آوردهاند و فرضیهمتفكرین به حیرت افتاده

است بگویند یا وجود خدا مانند خلق خدا حادث است بر زمان سبقت ندارد یا وجود خلق 

د حدوث و قدم را با هم در زمان و انخدا مانند خدا قدیم است بر زمان سبقت دارد. نتوانسته

نهایت زمان تصور كنند. از این جهت درباره ازلی بودن وجود خدا و حادث بودن وجود یا بی

اند. الزم است بدانیم این اند و در اشتباه خود باقی ماندهخلق خدا به اشتباه افتاده

ا ربط هستی خالق هاي ربط حادث به قدیم یعنی ربط هستی خلق به هستی خالق و یفرضیه

به هستی خلق از كجا به وجود آمده و چگونه به وجود آمده است. فالسفه ربط خلق به 

خالق را و یا حادث به قدیم را ربط رتبی یا حدوث رتبی می نامند. می گویند خواهی 

نخواهی خدا اول است و خلق خدا بعد از خدا ولیكن این رابطه به رتبه است به حدوث رتبی 

ست نه به حدوث زمانی. می گویند: حدوث رتبی مانند حدوث روشنایی از چشمه مربوط ا

خورشید یا مانند حدوث حرارت از شعله آتش و یا برودت از قطعه یخ و امثال آن ها. 

چیزهایی كه اثر ذاتی مؤثرند و آن اثر در خارج ذات      آن ها ظهور پیدا می كند. می 

اي پیدا كنیم گرچه آن فاصله رشید و نور خورشید فاصلهگویند: ما نمی توانیم بین طلوع خو

بینیم جرم خورشید اول است به میزان یك میلیاردیم ثانیه باشد و اما در وجود و ظهور می

و نور خورشید بعد از جرم خورشید. اگر جرم خورشید نباشد نور خورشید هم نیست و یا 

هر چیزي در عالم یك لوازم ذاتی دارد اگر آتش نباشد حرارت وجود ندارد. به همین كیفیت 

كه تا ذات، ظاهر و حاضر می شود لوازم ذاتی آن هم حاضر و ناظر است این حدوث را 

حدوث رتبی می نامند. می گویند: نمی توانیم زمانی هر چند برابر یك هزارم ثانیه باشد 

ید است و خالیق پیدا كنیم كه خدا بود و خلق خدا نبود. خدا در ذات خود مانند جرم خورش

مانند نور خورشید و یا خدا در ذات خود مانند آتش است و خلق خدا مانند حرارت به همین 

اند كه ما نمی توانیم بین شیئ و لوازم ذاتی آن فاصله قائل شویم و كیفیت از آن ها پرسیده

آن دو را دو حقیقت بدانیم. بلكه هر شیئ با لوازم ذاتی خود یك حقیقت است چطور 

دانیم حرارت را از آتش جدا بدانیم و آتش را غیر حرارت بشناسیم. آتش همان حرارت یم

است و حرارت هم همان آتش خورشید همان نور است و نور همان خورشید. زوجیت همان 

عدد چهار است كه به دو قسمت تقسیم می شود و عدد چهار هم همان زوجیت. ماده عین 

. ماده خود به خود جسمانیت است و جسمانیت خود به خود  ابعاد است و ابعاد هم عین ماده

ماده. آیا شما یا قدرتمندي بهتر و باالتر از شما می تواند لوازم ذاتی چیزي را از آن جدا 

كند. می تواند حرارت را غیر آتش و آتش را غیر حرارت بداند یا ابعاد ثالثه را از جسم جدا 

د؟ هر كسی و هر چیزي با لوازم ذاتی خود یك حقیقت و جسم را سوا از ابعاد ثالثه فرض كن



 

 

است و قابل تفكیك از یكدیگر نیستند. پس در این جا الزم است بگوییم: یا خالیق عین 

خالق و همان خالقند و یا خالق عین خالیق چنان كه می گوییم: حرارت عین آتش است. 

وازم ذاتی چیزي را نمی خورشید عین روشنایی و روشنایی عین خورشید و دیگر این كه ل

توانیم مخلوق آن بدانیم. نمی توانیم بگوییم كه خورشید روشنایی ساخته و آتش حرارت 

آفریده زیرا هر دو یك حقیقتند. نمی شود یكی را خالق دیگري دانست و این دوئیت هم 

مخصوص ذهن انسان است كه می گویند: خورشید و نور خورشید و آتش و حرارت آتش و 

ور لوازم ذاتی سایر اشیاء هر چیزي با لوازم ذاتی خود یك حقیقت است كه قابل همین ط

باشد. اگر چیزي پیدا كردیم كه صفت آن قابل تفكیك است مانند انسان و روح تفكیك نمی

انسان و یا مانند اجسام و رنگ آن ها مانند حیوان و حیات و حركت. می توانیم حركت یك 

سم را ساكن گردانیم و یا حیات یك حیوان را از آن بگیریم و جسم را از آن سلب كنیم و ج

حیوان را به مرگ مبتال كنیم. اگر حیات حیوان براي حیوان مانند جسمانیت حیوان براي 

حیوان باشد هرگز حیات حیوان از حیوان قابل سلب نیست. همان طور كه جسمانیت جسم 

ر دو حقیقت قابل ظهور است نه در باشد. قابلیت سلب و اثبات داز جسم قابل سلب نمی

یك حقیقت. مانند رنگ پارچه نسبت به پارچه و یا نور چراغ نسبت به چراغ و یا روح انسان 

نسبت به انسان. علم و قدرت انسان نسبت به انسان. انسان هست علم و قدرت دارد و 

علم و  همین انسان روز دیگر هست در سن پیري است علم و قدرت ندارد. به دلیل سلب

قدرت از انسان و یا اثبات علم و قدرت براي انسان می گوییم این دو حقیقت روح و جسم 

به یك اصل برنمی گردد. تبدیل به یك حقیقت نمی شود. روح حیات غیر از جسم زنده 

است و جسم انسان و حیوان غیر از روح حیات است. چطور می توانیم انسان ها و مخلوقات 

وجود خدا بدانیم و در عین حال هر دو را از یكدیگر سوا و جدا بشناسیم. دیگر را اثر ذاتی 

با این حساب نمی توانیم خلق را لوازم وجود خالق بدانیم و خالق را مانند چشمه خورشید 

اند چنین است كه بشناسیم كه نور از آن جدا شده باشد جواب هایی كه از این ایرادها داده

اش این است كه دو خود حقیقتی غیر از خالیق باشد الزمهمی گویند: اگر خدا در ذات 

حقیقت و دو موجود در یك ظرف قرار بگیرند و بین آن ها تزاحم و تمانع پیدا نشود. مثالً 

 شما حقیقتی غیر از من هستید و من هم حقیقتی غیر از شما. 

یك ظرف آیا می توانیم چنان باشیم كه شما من باشید و من شما باشم یا هر دو در 

بدون تزاحم باشیم. این مسئله از محاالت است. محال به چیزهایی می گویند كه از 

دایره علم و قدرت خارج است و علم و قدرت به آن تعلق نمی گیرد. خواه علم و قدرت 

دانید خدا باشد و یا علم و قدرت خلق خدا. اگر خدا را حقیقتی سوا و جدا از خالیق می



 

 

قتی جداي از خدا می شناسید چگونه این دو حقیقت متباین در یك و خلق خدا را هم حقی

اند. شما می گویید: خدا حقیقتی است نامتناهی، همه جا هست خالء زمان ظرف قرار گرفته

و مكان از وجود خدا محال است. نمی توانیم زمانی پیدا كنیم كه خدا در آن زمان نباشد و یا 

در آن مكان نباشد پس همین مكانی را كه من اشغال  نمی توانیم مكانی پیدا كنیم كه خدا

ام همان طور كه جاي من است جاي خداي من هم هست. چگونه دو موجود به نام خدا كرده

اند. چطور من جاي اند و مزاحم یكدیگر نشدهو خلق در یك زمان و یك مكان قرار گرفته

مزاحم من نشوید یا فقط من  شما را بگیرم و مزاحم شما نشوم یا شما جاي مرا بگیرید و

هستم كه هم خدایم و هم خلق خدا و یا شما هستید كه هم خدا هستید و هم خلق خدا. 

اگر توانستید مسئله تزاحم بین دو وجود را رفع كنید می توانید مسئله تزاحم بین خلق و 

و هیچ  خالق را هم رفع كنید و اثبات كنید كه در یك ظرف دو وجود متباین قرار می گیرند

یك از آن ها مزاحم دیگري نمی شود. این فرضیه از این جا پیدا شده است كه تمام 

ها و خالیق را منحصر به ماده و لوازم ذاتی ماده می دانند. می گویند: ماده یك اصل هستی

ازلی است از ازل تا به ابد بوده و خواهد بود. بقیه آن چه هست مشتقات از ماده است. یا 

اده است. فروع به دلیل لباس فرعیت مزاحم وجود اصول بدون لباس نمی فرع وجود م

شوند. ما می توانیم به آب دریا و یا خاك صحرا شكل بدهیم. آب دریا و خاك صحرا پیش از 

اند و اكنون كه در شكل قطره و یا جسمی آن كه شكلی پیدا كنند فقط آب و خاك بوده

 آیند كه مزاحم یكدیگر باشند. ت به حساب نمیاند دو حقیقمانند خشت و سنگ ظاهر شده

آب عین قطره و قطره عین آب است. یا می گوییم آب عین بخار و بخار عین آب است. 

خاك عین خشت و گل و خشت و گل هم عین خاك است. آیا خاك كه شكلی مانند خشت 

اند و یا یك حقیقتند كه به به خود گرفته است دو حقیقت شده كه در یك جا قرار گرفته

ند اسم دوم كه می گوییم: خشت از كجا درآمده و اند. اگر یك حقیقتصورت خشت درآمده

اگر دو حقیقتند پس آن جا كه خاك بود چرا فقط یك اسم بیشتر نداشت. شما چه چیزي بر 

خاك اضافه كردید كه آن را خشت نامیدید و چه چیزي از خشت گرفتید كه آن را به خاك 

كه آن را آب نامیدید و چه برگردانیدید و یا شما چه چیزي را از برف ها و یخ ها گرفتید 

چیزي به آب ها دادید كه آن را به صورت برف و یخ درآوردید و آن را برف و یخ نامیدید. 

اگر چیزي به آب ها ندادید كه به صورت یخ درآمد چرا آن را یخ و برف نامیدید و یا اگر 

را تعریف چیزي به آب ندادید و به صورت برف و یخ درآوردید چرا به نام برف و یخ آن 

 كردید. 



 

 

در این جا می گوییم: صورت برف و یخ براي آب یك نمایش خالف حقیقت است و یا صورت 

خشت و گل براي خاك ها آن هم یك نمایش خالف حقیقت است. اصل یك حقیقت است 

كه به صورت فرع درآمده نه این كه چیزي بر اصل اضافه شده تا فرعیت پیدا كرده. پس ما       

: خالق مانند آب است و مخلوقات مانند شكل هایی به نام برف و یخ و بخار و می گوییم

ها چیزي نیستند كه بر اصول قطره كه بر اصل عارض شده است و این شكل ها بر قیافه

اضافه شده باشند و ما بتوانیم اصل و فرع را دو حقیقت جدا و سواي از یكدیگر بشناسیم. 

و یخ و یا خاك است كه لباس خشت و آجر، چیزي بر بلكه همان آب است در لباس برف 

اصل اصافه و یا منها نشده است. دراین جا فرضیه فالسفه در تعریف خلق و خالق گرچه 

باشد ولیكن هر دو فرضیه یكی ظاهراً مخالف فرضیه طبیعیون در ماده و مشتقات ماده می

به صورت خالیق درآمده  بیشتر نیست. فالسفه   می گویند: وجود خدا یك حقیقت است كه

مادیون همه می گویند ماده در ذات خود یك حقیقت است كه به صورت جمادات و نباتات و 

حیوانات درآمده. هر دو، اصول را حقیقت می دانند و فروع را نمایشی خالف حقیقت كه بر 

حقیقت عارض شده است. یا مانند مادیون الزم است منكر خدا شوند كه بگویند: هرچه 

ست همان ماده ازلی است. یا    آن ها هم مانند مادیون بگویند وجود, آن حقیقتی است كه ا

خود را در لباس مخلوقات به نمایش درآورده. همان طور كه آب دریا خود را در لباس برف و 

اند و یخ درآورده است. این دو طایفه با دالیل و براهین خالف حقیقت منكر وجود خدا شده

گر خدایی هست ما انسان ها هستیم كه به اصول فاقد شكل و خاصیت این همه اند: اگفته

 ایم. شكل و خاصیت داده

دانید. با تعریفی دیگر فالسفه به مادیون می گویند: شما كه ذره غیر قابل تجزیه را اصل می

ذره در لباس شكل و ابعاد قابل نمایش است و شكل و ابعاد غیر از ذره است. اصل، آن 

ت بدون لباس است. چون بدون شكل و لباس است نه در ذهن انسان قابل ظهور است حقیق

 و نه هم در مقابل چشم انسان قابل نمایش است. پس شما كه در طریق تحقیق و حقیقت

ها را رها می كنید تا خود به حقیقتی برسانید منهاي شكل و لباس، شناسی همه جا شكل

شكل و قیافه بدانید. خود را به اصلی برسانید كه منهاي وظیفه دارید حقیقت را باالتر از 

شكل و قیافه باشد و چون منهاي شكل و قیافه است در برابر چشم و یا در ذهن انسان قابل 

اي كه نمایشی از آن نمایش نیست. آن حقیقت غیر قابل نمایش اصل است. نه ذره و ماده

ر موجودات فكري باال می روند و قاعده اصل به حساب آمده. نظر به این كه فالسفه در مسی

فكر این است كه همه چیز را به حال تجرد از غیر خود قبول دارد. به مادیین می گویند: 

شما كه در مسیر تجربه و تحقیق جلو رفتید خود را به ذرات اولیه رسانیدید و متوقف 



 

 

است كه مجرد از  اید. چون حقیقت چیزيشدید نمی توانید ادعا كنید كه به حقیقت رسیده

شكل و لباس است ما فالسفه كه به فكر خود احترام می گذاریم. حقیقت را منهاي شكل و 

لباس تصور كردیم و از دایره چشم خود و یا ذهن خود آن را برتر و باالتر دانستیم. ما می 

گوییم: حقیقت آن چیزي است كه نه در ذهن قابل ظهور است و نه هم در برابر چشم، گرچه 

مسلح باشد و یا مسلح نباشد. فالسفه اسم آن حقیقت باالتر از فكر و ذهن انسان را با كلمه 

وجود تعریف می كنند. می گویند: وجود از آن حقیقت خود تنزل پیدا می كند و در تنزل 

اي باالتر خود شكل می گیرد. پس ما این شكلی كه از تنزل پیدا شده رها می كنیم به مرتبه

ی حقیقتی كه مجرد از تنزل و تحول باشد زیرا شكل و قیافه مولود تنزل و رویم یعنمی

تحول است. الزم است حقیقت صورتی به خود بگیرد تا اسم دیگري پیدا كند. پس ما 

اي از تجربه شما باالتر دانیم. با فكر خود پلهفالسفه از شما طبیعیون بهتر و بیشتر می

ایم. علم ما بهتر و بیشتر كل و قیافه پیدا كردهایم و حقیقت را مجرد و بدون شرفته

مناسبت با علم انبیاء دارد كه می گویند: خدا دیدنی نیست. آن وجود مجردي كه ما 

اند، قابل رؤیت نیست. پس شما طبیعیون كه ایم همان خدایی است كه پیامبران گفتهیافته

ایین محله طبیعت محبوس دانید در پدانید و همان را حقیقت اول میماده را اصل می

اي شباهت به اید. هرگز نمی توانید ماده اول را خداي عالم بدانید. مكتب شما ذرهشده

ایم مكتب اولیاء و انبیاء ندارد اما ما مكتب فالسفه كه خود را از عالم ماده باالتر كشیده

شود  حقیقت اول را بدون شكل و بدون این كه در فكر ما و یا مقابل چشم ما ظاهر

ایم. مكتب ما با مكتب انبیاء كه ایم از شما طبیعیون بهتر و باالتر دانسته و شناختهشناخته

اصل اول را فاقد شكل و قیافه و غیر قابل رؤیت می داند بیشتر شباهت به مكتب انبیاء دارد 

ت می شعور را خداي عالم داشته و خود را برتر و باالتر از طبیعاي بیاز مكتب شما كه ماده

دانید و          می گویید یا خدایی نیست در عالم و یا اگر هست ما ابر قدرت ها هستیم كه 

ایم. پس فالسفه آن حقیقت اولی بدون شكل و ماهیت را وجود در رأس طبیعت قرار گرفته

نام گذاري می كنند و آن حقیقت را در لباس شكل و قیافه ماهیت می نامند. در نتیجه 

اند. وجود و ماهیت. ولی طبیعیون یك اسم براي دو اسم نام گذاري كردههستی را به 

انتها اند و آن ماده غیر قابل تجزیه یا به عقیده خودشان ذره بیحقیقت بیشتر پیدا نكرده

 اند. نامیده

ولیكن دین مقدس اسالم و مكتب انبیاء به جنگ این دو مكتب رفته و هر دو را با دلیل 

وده و وجود خداوند و فرشتگان و روح را فوق ماده و فوق وجود دانسته اند. و برهان ابطال نم

شعور چطور می تواند خالق ابتدا به سراغ طبیعیون می رود به آن ها می گوید: طبیعت بی



 

 

موجودي با علم و شعور گردد. هیچ اصلی نمی تواند چیزي به نمایش بگذارد كه در ذات 

ت طبیعت كه به عقیده شما فاقد شعور و ادراك و فاقد او و نهاد او نبوده و نداشته اس

حیات و حركت بوده، چگونه موجودي از خود بروز داده است كه واجد حیات و حركت و 

عقل و شعور است. فرضیه شما همان مسئله ساده عوامانه است كه می گویند: كاسه از 

آش باشد از آتش  تر و یا آش از كاسه داغ تر است. آن چه داغی در كاسه وآش داغ

سرچشمه می گیرد. چگونه می توانیم بگوییم آشی كه با آتش پخته شده از آتش داغ 

تر است و یا آتش بدون حرارت آش داغ پر حرارت به وجود آورده. آن چه در فروع قابل 

ظهور است از اصول سرچشمه می گیرد. اصل طبیعت و عالم خلقت كه فاقد شعور باشد 

ن كه انسان و حیوان است داراي شعور و ادراك شده است. این چگونه شاخ و برگ آ

شعور و ادراك را از كجا آورده. پس ادعاي شما در برابر قضاوت عقل سالم باطل می 

دانید و یا از این همه زیبایی كه در فرع پیدا شود كه فرع را از اصل بهتر و باالتر می

یك جنس كوچك باشد یا بزرگ دانید. یك حقیقت و یا شده اصول را فاقد آن می

چیزي غیر از خاصیت ذاتی خود نمی تواند بروز دهد و اضافه بر آن چه در اصول است 

نمی تواند به نمایش بگذارد. میلیون ها تن خاك و سنگ با یكدیگر خاك و سنگ 

هستند و میلیون ها تن آب و یخ با هم آب و یخند. یك ظرف كوچك آب فقط آب است 

ب هم در ذات خود آب است. اقیانوس ها به دلیل حجم بزرگی كه دارند و یك اقیانوس آ

به جز رطوبت و سیالیت چیزي نیست. یك قطره یا یك لیوان هم كه بسیار كوچك 

است به جز رطوبت و سیالیت چیزي نیست. كجا می توانید فرعی پیدا كنید كه 

. در این صورت اي در ذات خود به اضافه آن چه در اصل است داشته باشدسرمایه

مسئله اصل و فرع و رابطه آن ها با یكدیگر به كلی باطل می شود و این همان مسئله 

تر. پس ادعاي شما در قضاوت عقل باطل معروف است كه می گویند: كاسه از آش داغ

ها ها و علم و دانشها و رنگ و رونقمی شود كه می گویید: در فروع و مشتقات، زیبایی

ها پیدا شده كه در اصول نبوده است. آب شیرین از سرچشمه شیرین و حیات و حركت

اي نداریم جز این كه بگوییم مبادي است و آب شور هم از سرچشمه شور است. چاره

انتها یا تر از اصلی است كه شما آن را ذرۀ بیآفرینش اوالً بهتر و باالتر و كامل و جامع

انتها كه به جز یر قابل تجزیه و یا آن ذرۀ بیدانید. آن اصل غغیر قابل تجزیه می جزء

ها ها و ارزشها می باشد، این همه خاصیتخود چیزي نیست و فاقد همه جور خاصیت

را از كجا با خود آورده است و چگونه در مسیر حركت و یا در لباس فروع این همه 

عاي شما با ارزش ها به دست آورده است. پس بایستی فكر خود را باطل بدانید كه اد



 

 

انتها و غیر قابل تجزیه را مبدأ عقل و منطق سازگار نیست. اسالم به همین دالیل كه ذره بی

ها دارد ابطال می كند فرضیه فالسفه را هم كه به جز وجود و این همه حركتها و خاصیت

ماهیت چیزي نیست ابطال می كند. به آن ها می گوید: وجودي كه شما آن را نامتناهی و 

اید با پوشیدن لباس كثرت آن وجود را از وحدت به أ این همه خالیق و عجایب دانستهمبد

ها را از كثرت به وحدت انتقال می كثرت انتقال می دهید و باز با كندن این لباس، ماهیت

دهید می گوییم: این ماهیت چیست كه وجود را از وضع ذاتی خود كه نامتناهی است خارج 

ها و صورت ها را كه به دلیل آن ماهیت را ها در آورده است. این قیافه نموده و به این صورت

مخلوق و وجود را خالق می داند از كجا درآورده. یك وجود نامتناهی كه خاصیت ذاتی آن 

ها باشد و به جز خود در ذات خود چیزي نیست. این محدودیتعدم محدودیت و تناهی می

ها را از كجا آورده پس ادعاي شما فالسفه هم مانند تها و خاصیها و رنگ و رونقو قیافه

دانید و در فروع كه ادعاي طبیعیون ابطال می شود كه فروع را بهتر و باالتر از اصول می

اید كه در اصول وجود ندارد. این هم همان مسئله ها باشد ارزش هایی پیدا كردهماهیت

حقیقتی و هیچ اصلی نمی تواند  معروف است كه می گویند: كاسه داغ تر از آش. هیچ

خاصیت اصلی خود را رها كند و چیزي از خود به نمایش بگذارد كه در ذاتش وجود ندارد. 

انتها باشند. زیرا محدودیت و ذرات كه در ذات خود متناهی هستند چگونه می توانند بی

و این عدم  ابعاد ثالثه الزمه ذاتی آن هاست. كوچك باشند یا بزرگ باشند متناهی هستند

تناهی كه الزمه ذات آن هاست نمی توانند رها كنند و خود را به صورت یك حقیقت 

 نامتناهی كه فاقد ابعاد است آشكار سازند. شاعر می گوید:

 ذات نایافته از هستی بخش                        كی تواند كه شود هستی بخش  

را نامحدود جلوه می دهد و وجود  یعنی ذره كه در ذات خود محدودیت دارد چطور خود

كه در ذات خود محدودیت ندارد چگونه خود را در لباس محدودیت كه ماهیت است جلوه  

می دهد. فرضیه شما در قضاوت عقل قابل قبول نیست. الزم است به سراغ اصلی برویم كه 

ته باشد. خداي عالم باشد و منزه باشد از این كه شباهت به مخلوقات و موجودات خود داش

اند و در همین رابطه فالسفه و طبیعیون مسئله مشكل ربط حادث به قدیم را اثبات نموده

پیغمبران و ائمه اطهار به دلیل تباین مخلوقات با خالق متعال ربط حادث به قدیم را به 

 اند. اند: ابطال كردهكیفیتی كه فالسفه و طبیعیون گفته

قائلند و همان یك حقیقت را مبدأ تمامی فالسفه و طبیعیون كه به یك حقیقت 

موجودات می دانند كه از آن جدا شده و می گویند: موجودات جدا شده، اثر ذاتی آن 

حقیقتند. مانند نور خورشید كه اثر ذاتی خورشید است و یا حرارت كه اثر ذاتی آتش است. 



 

 

د. تعبیري گرچه ما می گوییم: خورشید روشنایی می دهد و آتش حرارت تولید می كن

است كه بر زبان ما جاري می شود و االّ شما نمی توانید به میزان یك میلیونیم ثانیه 

حرارت را از آتش و یا روشنایی را از خورشید جدا بدانید زیرا این دو، اثر ذاتی آتش و 

خورشیداند و اثر ذاتی از ذات جدا نمی شود. ولیكن از نظر رتبه می گوییم: آتش حرارت 

آورد و یا خورشید روشنایی داد خورشید و آتش را اول بر زبان خود جاري می  به وجود

كنیم و حرارت و نورانیت را مرتبه دوم. ولیكن كسی نمی تواند در یك واحد از میلیونیم 

ثانیه اثر ذات آتش و خورشید رااز خورشید جدا بداند و این اول و دوم به این شكل را 

مرتبه نه در زمان. اول آتش است بعد حرارت. اول  حدوث رتبی می گویند. یعنی در

خورشید بعد روشنایی. نمی توانیم فاصله زمانی پیدا كنیم تا بگوییم روشنایی صنعت 

خورشید است و یا حرارت صنعت آتش. به همین مناسبت آن هستی اول را كه خداوند 

بت دارد. خداوند هاي خودشان مناساند كه با فرضیهمتعال است با كلماتی تعریف كرده

اند. می گویند مبدأ المبادي و یا علت العلل. را به نام هاي مبدأ و علت تعریف كرده

دانیم كه مبدأ و مشتق یك حقیقتند مبدأ مانند دریا است مشتق مانند قطره و نهر و می

برف و باران. و همچنین علت از جنس معلول و معلول از جنس علت است. علت به 

معلول به معناي حرارت یا علت به معناي جرم خورشید و معلول به معناي معناي آتش و 

نور خورشید. علت و معلول و مبدأ و مشتق هم یك حقیقتند. فقط در ماهیت و صورت 

هاي نورانی است و شكل حرارت داغی منهاي از یكدیگر جدا هستند. شكل آتش شعله

پرد در مسیر كه به سرعت می نورانیت است. آتش عبارت است از ذرات بسیار كوچكی

پرش خود حرارت و نورانیت شناخته می شود و در جنسیت به جز آتش چیزي نیست. 

خورشید هم همین طور و دیگر این كه معلول صنعت علت نیست بلكه اثر ذاتی اوست. 

ام. خورشید هم نمی تواند ادعا كند كه آتش نمی تواند ادعا كند كه من حرارت ساخته

ام و خود را خالق روشنایی بداند بلكه هر دو یك جنسند. ی به وجود آوردهمن روشنای

اند كه می گویند: اي به وجود آوردهاثر ذاتی یكدیگر. لذا آن ها در معناي توحید فرضیه

هاي ما خدا را تعریف كند توحید خود را خراب كرده. از دایره هركس خالف فرضیه

اي دارند می گویند: ال یصدر من الواحد اال رضیهتوحید و وحدت خارج شده در این جا ف

الواحد یعنی از یك حقیقت به جز یك حقیقت قابل ظهور نیست. اگر بگویی از حقیقت 

وجود كه ذات خدا باشد چیزي غیر از وجود ظاهر شده است. این غیریت معناي وحدت 

دا می كنند و زند. در صورتی موجودات و مخلوقات با خداي خود وحدت پیرا به هم می

همه آن ها از كثرت به وحدت برمی گردند كه همه و همه یك جنس و یك حقیقت 



 

 

هایی باشند كه از دریاي وجود خارج باشند. تمامی ذرات و مخلوقات و كائنات مانند قطره

اند. گرچه یك حقیقت به نام اقیانوس میلیون ها شكل از قبیل برف و باران و یخ و شده

ولیكن همه این شكل ها یك حقیقت است و از یك حقیقت جدا شده تگرگ پیدا كرده 

ایم و موحد هستیم كه است كه اقیانوس باشد. پس ما در صورتی اصل توحید را قبول كرده

ها كه می گوییم: یخ و برف و تگرگ و باران، همه را یك حقیقت تمامی این شكل ها و قیافه

عالم هستند مربوط به یك حقیقت وجود بدانیم. تمامی این صورت هاي مختلف كه در 

بدانیم و بگوییم: تمامی موجودات از جمادات و نباتات و حیوانات و عرش و كرسی و لوح و 

قلم و فرشتگان همه و همه مانند قطراتی هستند كه از دریاي وجود خارج شده و به جز 

ش خالف حقیقت وجود چیزي نیستند. همه خود را وجود بدانند نه قیافه و صورت كه نمای

است. بر این پایه و مایه می گویند: ال یصدر من الواحد اال الواحد. یعنی از یك حقیقت به جز 

یك حقیقت صادر نمی شود. اگر بگویی خلق با خالق تباین وجودي دارد به معناي این است 

كه از آن وجود مطلق چیزي متولد شده كه وجود نیست حقیقتی متباین با آن وجود است 

ثالً بگویی متولد شده نور است و وجود ظلمت یا متولد شده ظلمت است و وجود نور. م

ها سر به دانید كه چگونه این فرضیهمبادي و مشتقات یك حقیقت بیشتر نیستند و شما می

اي بدانند كه از دریاي وجود خارج شده است زند كه همه كس خود را مانند قطرهشرك می

 لق و خالق همان خالیق است. در نتیجه خالیق همان خا

 رد نظریۀ فالسفه و طبیعیون در تعریف ذات باریتعالی با دالئل قرآنی و عقلی:

ها وارد می شود این است كه اوالً یك حقیقت به تمام معنا ایراداتی كه بر این فرضیه

احدي الذات قابل تغییر و ظهور به دو صورت نمی شود. خداوند در قرآن خود را چنین 

تعریف می كند كه یك حقیقت نامتناهی فاقد طول و عرض و اولیت زمانی و مكانی 

م در تعریف صمد می فرماید: در ذات خدا خالء داخلی و یا باشند و امام باقر علیه السالمی

خارجی قابل ظهور نیست چنان نیست كه در جایی از وجود خود ضعیف باشد و در جاي 

دیگر قوي و در جاي دیگر علمش و قدرتش به صفر برسد و تمام شود. اوالً خدا یك حقیقت 

نیست. چنان نیست كه مانند نامتناهی است، ابتداء و انتها براي وجودش قابل تصور 

خورشید و ستاره از جایی شروع شود و در جاي دیگر خاتمه پیدا كند. ابتداي وجود 

خورشید همان جرم خورشید است و این همه نور افشانی می كند و انتهاي آن جایی است 

هاي ثابتی كه كه نور خورشید در آن جا خاتمه پیدا كرده و دیگر قابل رؤیت نیست. ستاره

در فضا دیده می شوند و ظرف میلیون ها سال جاي خود را عوض نمی كنند و از یكدیگر 

دور و یا به یكدیگر نزدیك نمی شوند، در جاي خود خورشید هستند كه از كثرت دوري به 



 

 

صورت ستاره كوچكی دیده می شوند یا از این كوچك تر به صورت غبار و امثال آن كه 

اي با جودیت خود ابتدا و انتها دارد. اگر پرندهكهكشان است. پس خورشید در مو

زیاد پرواز كند از دایره تابش خورشید خارج می شود. پس خورشید یك حقیقت 

باشد. گاهی در داخل وجودش نامتناهی نیست. مبتال به خالء داخلی و خارجی می

می رسد. به نورانیتش ضعیف می شود و گاهی در انتهاي وجودش به صفر و زیر صفر      

همین شكل تمامی موجودات قابل رؤیت در عالم خلقت تك تك به طور انفرادي یا همه 

اي با هم دسته جمعی ابتدا و انتها دارند. می توانیم به جایی برویم كه دیگر ستاره

ها خارج شویم. زیرا عالم خلقت تركیبی از نبینیم. از دایره حاكمیت خورشیدها و ماه

روح و جسم است. جسم روح را محدود می كند و روح هم جسم را  ماده و روح و یا

نمایش می دهد. هر دو با هم شكل محدودي پیدا می كنند. ابتداء و انتها دارند پس 

مخلوقات قابل رؤیت و شمارش نامتناهی نیستند. خداوند هم در قرآن از عدم تناهی 

دانم و ابتدا و را دارم و میمخلوقات خود خبر می دهد  می فرماید: شماره همه آن ها 

انتها عالم خلقت را هم به صورت هفت آسمان و زمین محدود می كند. اگر عالم خلقت 

شد. و خداوند حد آخر آن را نامحدود و نامتناهی بود به شماره یا حدود شمارش نمی

بیان نمی كرد زیرا نامتناهی با شمارش و محدودیت سازگار نیست. خداوند تبارك و 

لی خود را نامحدود معرفی می كند. به دلیل همین عدم محدودیت قابل شكل گیري تعا

اي و قابل نمایش نیست زیرا اگر خود را به كسی نشان دهد الزم است شكل و قیافه

بگیرد و محدودیت پیدا كند و این محدودیت برخالف ذات خداوند متعال است. تمامی 

و قابل تقسیمند و یا به مراتب. تقسیم به موجودات عالم یا به عدد شمارش می شوند 

مراتب مثل شعاع آفتاب است كه در جرم خورشید خیلی قوي است و هرچه از جرم 

تر تا عاقبت به صفر تر می شود و همین طور ضعیفتر می رود ضعیفخورشید پایین

تنزل پیدا می كند و قابل رؤیت نیست. اآلن نور خورشید در فضاي نزدیك به خورشید 

خیلی قوي تر از نور خورشید در فضاي كره زمین است. این تفاوت را تقسیم به مراتب        

می گویند مانند نیروي برق كه در المپ هاي كوچك ضعیف است و در المپ هاي بزرگ، 

تر. ذات مقدس خداوند متعال نه به مراتب قابل تقسیم است كه در یك جا قدرتش قوي

جاي دیگر ضعیف و در جاي دیگر به انتها برسد كه دیگر آن  اش قوي باشد و درو اراده

جا نتواند قدرتی بكار ببرد و چیزي خلق كند بلكه یك حقیقت نامتناهی اگر از خودش 

دانی؟ آیا خبر داري كه خواهش كنی كه پروردگارا! آیا ابتدا و انتهاي وجود خود را می

ا می كند؟. جواب خدا منفی است وجود تو از كجا شروع  می شود و به كجا خاتمه پید



 

 

می گوید: ابتدا و انتها ندارم كه بدانم. پس خداوند به مراتب قابل تقسیم نیست تا در یك 

جا خدایی قوي و نیرومند باشد و در جاي دیگر ضعیف و همچنین به عدد قابل تقسیم 

زیرا الزم است نیست چنان كه می توانیم دریا را تبدیل به قطره كنیم و قطرات را بشماریم. 

در وجود خود شكل و قیافه بگیرد هیوالیی پیدا كند و یا به قول فالسفه خود را در لباس 

ماهیت ظاهر سازد. این شكل گیري هم خالف وضعیت ذاتی خداوند متعال است كه باید 

اي ظاهر شود لذا هر كس از خدا تقاضاي رؤیت نموده خداوند خود را محدود كند تا در قیافه

ا از این تقاضا باز داشته است. مانند موسی كه می گوید: ارنی انظر الیك یعنی خدایا او ر

خود را نشان بده تا ببینمت. خداوند فرمود: لن ترانی یعنی هرگز نمی توانی مرا ببینی. لذا 

انسان ها می توانند عارف به وجود خدا شوند و بدانند چه حقیقت عجیب و عظیمی می 

انند خدا را ببینند. این ندیدن از باب نشدن است نه نتوانستن. باشد ولیكن نمی تو

پرسیم چرا خدا نتواند خود را به انسان نشان دهد جواب این است كه الزم می شود خود می

را در شكل خاصی كه محدودیت باشد ظاهر سازد و یك ذات نامتناهی محدودیت 

ذات خدا به اراده خدا یا به اراده خلق  پذیرد. پس امكان تحول و تنزل و تغییر و تغیر درنمی

خدا وجود ندارد. چگونه خدا خود را تغییر دهد شكل بگیرد و محدودیت پیدا كند یا با رنگ 

و رونق خاصی ظاهر گردد. در یك حقیقت خالص و یك حقیقت محض كه به جز خود چیزي 

 نیست. پیدایش تغییر محال است. 

گونه از یك واحد احدي الذات چیزي كم می شود یا باید چیزي از وجود خود كم كند چ

و مثل این است كه خود را تجزیه نماید به اجزاء قسمت كند. خالف وحدت ذاتی اوست و یا 

رنگی به خود بمالد و جز آن چه هست در رنگی یا لباسی ظاهر گردد. آن رنگ ولباس 

اضافه تغییر قابل  چیست كه خدا به قامت خود بپوشد؟. هرگز در یك حقیقت بدون منها و

ظهور نیست. چه چیز بر خود اضافه كند كه ندارد و یا از خود كم كند كه نداشته باشد. پس 

اند و كسانی كه فكر خود را از حد مخلوقی خود خارج نموده به شهر وجود خدا سفر كرده

هم اند. آن آن ذات منزه و مقدس را به فكر ناقص خود در معرض تغییر و تغیر قرار داده

تغییرات عجیبی مانند صورت هایی كه در عالم خلق نمایش پیدا كرده یك جا به صورت 

آسمان و جایی به صورت زمین، جایی به صورت ظلمت و جایی به صورت نور. چقدر زیاد از 

اند كه وارد شهر وجود خدا شوند و این همه او اند و خود را الیق دانستهحد خود تجاوز كرده

اند یرات و تغیرات قرار دهند. گویا به فرمایش موال علیه السالم توجه نكردهرا در معرض تغی

كه به چه دلیل خداوند آن ها را راسخون در علم شناخته است. مضمون فرمایش حضرت 

این است كه می گوید: خداوند ما را به این دلیل راسخون در علم شناخته و ما را به این 



 

 

تباط به ذات مقدس خدا پیدا می كنیم پشت پرده صفت تعریف نموده كه وقتی ما ار

ایستیم و به خود اجازه نمی دهیم كه پرده را غیب، مؤدب با احترام دست به سینه می

باال زده و ذات مقدس خدا را مشاهده كنیم زیرا این عمل را از استعداد خود خارج 

دانیم خوشش آمده میایم و قابل رؤیت ندانیم. خداوند از این كه او را خوب شناختهمی

 و ادب و احترام ما را پذیرفته و ما را به كلمه راسخون در علم معرفی كرده است. 

با این تعریفات هرگز ذات مقدس خدا در وجود خود قابل تجزیه و یا قابل تحول و تكامل 

نیست. هرگز تغییري كوچك یا بزرگ در ذات مقدس خدا قابل تصور نیست زیرا خداوند 

ت مقدس خود را از وضع ذاتی و ابتدایی خود به حدودي مانند ابعاد ثالثه یا به چگونه ذا

اي تغییر دهد و قابل رؤیت باشد. زیرا رایی و رنگی مانند الوان مختلف یا به هیئت و قیافه

مریی )بیننده و دیده شده( هر دو در رنگ و قیافه و محدودیت قابل رؤیت هستند و هرگز 

ع حدود و قیافه و رنگ در ذات خدا قابل تصور نیست. و بدون منها و چنین تغییراتی از نو

اضافه یعنی بدون این كه چیزي از ذات خود كم كند و در مرتبه خاصی خود را به نمایش 

بگذارد و یا چیزي بر ذات خود اضافه نماید تا آن حقیقت غیر قابل رویت دیده شود بدون 

نیست. در ذات خدا حد و حدودي پیدا نمی شود تا ها تغییر قابل ظهور این منها و اضافه

خود را در ابعاد ثالثه بزرگ یا كوچك به نمایش بگذارد و همچنین رنگ و رونقی به جز 

پذیرد تا در یك حقیقت یكنواخت نامتناهی تغییر كوچكی به الوان خودیت خود نمی

ل و تكامل در ذات مقدس اي تحومختلف ظاهر گردد و قابل رؤیت باشد. از ازل تا به ابد ذره

خدا قابل ظهور نیست زیرا تحول یا از نقص به كمال است مانند آب و خاك كه تبدیل به 

گیاه می شود یا از كمال به نقص است مانند همان گیاه كه تبدیل به آب و خاك می شود. 

چگونه این دو كلمه )نقص و كمال( در ذات مقدس خدا قابل تصور است. چیزي از آن ذات 

كم نمی شود و یا چیزي بر آن ذات اضافه و یا افاضه نمی گردد تا زیادتر شود. پس كسانی 

كشانند خدا را شبیه خلق می دانند كه فكر خود را از دایره خلق خدا به دایره ذات خدا می

اند اند و ذات مقدس خدا را مانند ذوات خلق شناختهاز دایره قضاوت عقل و علم خارج شده

ند با فكر و دانش خود و یا اسباب و ابزار تحقیق آن ذات مقدس را زیر و رو كنند كه می توان

و حقیقت او را چنان كه هست بشناسند. همان طور كه در حركات انتقالی حق نداریم در 

اي را به اراده خود باز كنیم و بدون اجازه وارد خانه كسی شویم حركات فكري هم به بسته

انسان ها با استعداد و فكر خود حق داریم همه چیز را تحت نظر و باشد. ما همین معنا می

تفكر وتعقل خود قرار دهیم تا چنان كه در ذات خود هستند بدانیم و بشناسیم. حق داریم 

به ذات آب و خاك و كوه و دریا و صحرا و همه چیز وارد شویم و آن ها را با اسباب و ابزار 



 

 

یكروسكوپ وارد شویم چنان كه هست بشناسیم زیرا ذهنی و یا صنعتی مانند تلسكوپ و م

آن چه هست سواي انسان شیئ است مملوك است و انسان كه شخص است مالكیت بر آن 

دارد همه جا اشیاء ملك اشخاصند و اشخاص مالك اشیاء اند و مالك حق دارد در مملوك 

ولیكن خدا نه شیئ خود چنان كه می خواهد و می تواند تصرف كند و آن را زیر و رو نماید 

است نه وجود اشیاء. شخصی است بسیار عظیم و علیم كه با علم و قدرت خود انسان و 

ماسواي انسان را ملك خود می داند و در آن ها تصرف می كند ولی این انسان ضعیف كه 

كوچك ترین مملوك خداوند متعال است چگونه به خود اجازه می دهد وارد حریم ذات خدا 

گیري كند و در تعریف او چنان كه خود می داند را به عقل ضعیف خود اندازهشود و خدا 

قضاوت نماید. لذا فلسفه به فكر ناقص خود اسماء و صفاتی براي خدا ساخته خدا را به آن 

اند معلوم اند كه از همین تعریفات و اسماء و صفاتی كه براي خدا ساختهكلمات تعریف كرده

مانند سایر اشیاء و یا حقیقت اشیاء شناخته و آن را طبق می شود كه خدا را شیئی 

اند. او را مبدأ المبادي یا علت العلل و یا واجب الوجود شناسایی خود نام گذاري كرده

اند كه معانی این كلمه در خلق خدا قابل ظهور است نه در ذات خدا. زیرا مبدأ بر شناخته

ظاهر گردد مانند دریا كه ابر و بخار و برف چیزي اطالق می شود كه شیئی یا شخصی از آن 

و باران از آن جدا می شود یا نور خورشید كه لمعات و شعاع هاي كوچك و بزرگ از آن 

ظاهر می گردد. مبدأ و مشتق در جنسیت ذاتی و حقیقت خود یكی هستند. قطره و دریا هر 

دا چنین مبدأیی باشد كه از دو آبند و شعاع نور و نور هر دو نورند چطور          می شود. خ

ذات خود این همه خالیق بیرون داده باشد و خود را مبدأ خالیق )به معناي اسم مكان( 

معرفی كند و همچنین علت العلل. علت و معلول در ذات خود یك حقیقتند مانند آتش و 

ل حرارت. واجب الوجود هم از همین قبیل. واجب و ایجاب بر ذرات ثابت موجود ازلی قاب

تطبیق نیست بلكه بر اعمالی و اشیایی كه ممكن است باشند یا نباشند قابل تطبیق است 

چنان كه می گوییم: براي رفع تشنگی واجب است آب تهیه كنیم یا براي تهیه روزي واجب 

است كشاورزي و دام داري كنیم. آن چه قدرتی بوده كه وجود خدا را الزم دانسته و او را 

باشد. پس این كلمات كه در احادیث و اخبار هم نمونه و نظیري ندارد واجب كرده است كه 

با خالیق خدا قابل تطبیق است نه با خداوند متعال پس بر انسان بصیر و دانا و هوشمند 

واجب می شود كه در همه جا و همه چیز فكر خود را به كار اندازد و چنان كه هست حقیقت 

خدا خاضع و خاشع گردد و تعریف و توصیف را به آن را بشناسد ولیكن در برابر عظمت 

خودش واگذار كند. به این دلیل ائمه فرمودند كه: اسماء خدا توقیفیه است كسی به فكر 

 خود خدا را توصیف و تعریف نكند مگر چنان كه خدا خود را تعریف كرده است. 



 

 

تغییر و غیر قابل بنابراین ذات خداوند تبارك و تعالی یك حقیقت ازلی و ابدي غیر قابل 

تجزیه است. نه عرضی بر وجود خدا عارض می شود آن چنان كه رنگ ها بر ماده بی رنگ 

عارض می شوند و نه هم حدي در وجود خدا پیدا می شود آن چنان كه مواد عالم و اجسام 

خود را محدود نمایش می دهند. لذا موال در وصف ذات خدا می فرماید كه: انه واحد احدي 

یعنی خدا یك واحدي است كه وحدت خاصیت ذاتی اوست. خاصیت وحدت كه اثر  الذات

ذاتی اوست از ذات مقدس او قابل انفكاك نیست. مثالً آب واحد است. تمامی آب هاي عالم 

یك جنس و یك حقیقت هستند و در جنسیت ذاتی خود با یكدیگر تفاوت ندارند ولیكن 

اي ات و قطعات دیگر قابل تقسیمند. اگر در گوشهقابل تكثیر و قابل تجزیه هستند. به قطر

خبرند. پس آب ها به اجزاء اي پبدا شود قسمت هاي دیگر دریا از آن حادثه بیاز دنیا حادثه

و قطرات قابل تقسیمند. احدي الذات نیست همچنین انوار عالم در اصل ذات خود پنج 

اگر قسمتی از نور به ماده تعلق  نورند كه هر كدام مبدأ رنگی از رنگ هاي مختلف هستند و

گیرد، مانند نوري كه در جرم خورشید قرار گرفته و یا در چهره ماه ظاهر شده و محدودیت 

پیدا كرده انوار دیگر آزادند محدودیت پیدا نمی كنند. در هر جایی به كیفیت مخصوصی 

سرخ و سفید و  نمایش پیدا        می كنند. یك جا با شعاع زرد نمایش دارد و جاي دیگر

اي از امثال آن ولیكن ذات مقدس خداوند متعال احدي الذات است. اگر سخنی از بنده

بندگان بشنود و مثل این كه كل وجودش آن سخن را شنیده است. به تعبیر دیگر فكر كنید 

اي را در دست ساختمان دارد این پشه را می سازد مواد متعلق به اي یا حشرهخداوند پشه

اي كه در دست ساختمان و را آماده می كند و شما این طور فرض كنید كه این پشهوجود ا

اي اي میلیاردها كیلومتر در حال حركت و فرار است. این حركت و فرار ذرهاست در هر ثانیه

خدا را در ساخت و ساز پشه معطل و یا سرگردان نمی كند مثل این كه یك جا قرار گرفته 

مان وحدت ذاتی خداوند است كه كل وجود خدا دیدن است و كل در تصرف خداست. این ه

وجودش شنیدن و كل وجودش دانستن است مانند انسان ها یا موجودات دیگر نیست كه با 

یك ابزار مخصوصی مانند چشم ببینند و با ابزار دیگري ماند گوش بشنوند و همچنین 

اند، در هر جزیی از اجزایی تجزیهحیات و حركت هاي دیگر زیرا موجوداتی كه قابل تكثیر و 

وجودشان حركت خاصی پیدا می شود و خاصیتی ظاهر می گردد ولیكن در ذات مقدس 

نیست چنان نیست كه در یك  خداوند كل و جزء ظهور ندارد به اجزاء و مراتب قابل تقسیم

گر جا بسیار قوي باشد مانند نور خورشید كه در جرم خورشید بسیار قوي است و جاي دی

ضعیف گردد مانند نور خورشید در انتهاي تابش خود كه عاقبت به صورت ستاره قابل رویت 

ها در ذات خدا قابل ظهور نیست. فالسفه و طرف داران ها و كیفیتاست تمامی این كمیت



 

 

وجود و ماهیت وجود خدا را به مراتب قابل تقسیم می دانند ولیكن به اجزاء قابل تقسیم 

ن كه وجود در لباس ماهیت قابل تقسیم است ولیكن ائمه اطهار علیهم نمی دانند با ای

السالم ذات مقدس خدا را به اجزاء و مراتب، غیر قابل تقسیم می دانند می گویند: همه جا 

یك حقیقت است فاقد شكل و حدود و كمیت و كیفیت و در این جا الزم است در اطراف 

باشد و خالء از خود یك حقیقت نامتناهی می این مسئله بحث كنیم كه خداوند كه در ذات

وجود او محال است پس خالیق را چگونه خلق       می كند و در كجا خلق می كند تا خود او 

مزاحم وجود خالیق نباشد و خالیق مزاحم وجود او نباشد زیرا ظاهراً پیدایش دو جنس و دو 

 یدا می شود. حقیقت در یك ظرف محال است. بین آن ها تزاحم و تعانی پ

 زوجیت خالیق نشانۀ وحدت ذاتی خالق هستی:

در این جاست كه خالیق از نظر دین خدا و تعلیمات ائمه اطهار علیه السالم در اصل خلقت  

اند و آن دو قسمت عبارتند از: مادیات و مجردات به تعبیر دیگر از به دو قسمت تقسیم شده

بتداء بدون سابقه دو اصل آفریدم به نام نور و ماده و روح. خداوند در قرآن می فرماید: ا

ظلمت و از تركیب این دو اصل خالیق را خلق كردم. پس خالیق درذات خود تركیبی از این 

دو اصل با یكدیگرند. )اصل ماده و اصل نور(. خداوند این هر دو اصل را برابر چشم ما انسان 

كدیگر اجرام و اجسامی خلق كرده ها به نمایش گذاشته است. از تركیب نور و ماده با ی

است. انسان در ذات خود تركیبی از ماده و روح است. گاهی این دو اصل از یكدیگر فاصله 

می گیرند و بین آن ها قطع رابطه می شود مانند حاالتی كه انسان در خواب رفته و یا انسان 

جان و بی دیگر مرده است. انسان در حال خواب چه چیز كم دارد كه به صورت جسم

خاصیت هاي دیگر درآمده. هیچ حركتی و احساسی در وجودش پیدا نمی شود و یا در حال 

مردن چه چیزي از او كم شده كه هر بالیی سر او بیاورند بدن او را قطعه قطعه و پاره پاره 

كنند كوچك ترین حركتی و احساسی در او پیدا نمی شود. این انسان كه او را در دل خاك 

كنند همان انسانی است كه اگر كسی به او نگاه خائنانه می كرد صدایش به اعتراض دفن می 

شد و كسی جرأت نمی كرد به بدن و یا لباس او دست بزند و یا با صداي و پرخاش بلند می

بلند غیر مؤدبانه با او حرف بزند و اكنون كه از دنیا رفته است لباس هاي تنش را می كنند یا 

بدنش را می شویند. این همه او را زیر و رو می كنند صدایش بلند نمی  با آب سرد و گرم

شود و در دل خاك او را دفن می كنند بعد از مدتی تبدیل به گرد و غبار می شود. چه 

چیزي از این انسان خوابیده و یا مرده كم شده است كه به صفر و زیر صفر تنزل پیدا كرده 

به صورت سلطان مقتدري ظاهر شده است. این ظهور و و یا چه چیزي بر او اضافه شده كه 

افول روح در بدن انسان است كه وقتی وارد بدن می شود انسان همه چیز است مالك عالم 



 

 

و آدم و چون خارج می گردد به صفر و زیر صفر تنزل پیدا می كند. این تنزل و تكامل 

ذرات عالم از جمادات و خاصیت ورود و خروج روح در بدن انسان است. همین طور تمامی 

نباتات و حیوانات و ذرات كوچك و بزرگ هر كدام در ذات خود تركیبی از جسم و روحند 

كه به تعبیرات مختلف آن ها را نام گذاري می كنند می گویند: ماده و نیرو. جسم و روح و 

دون نیرو و اي رو به رو شود كه ماده خالص بامثال این تعبیرات. امكان ندارد انسان با ماده

رنگ و روشنایی باشد تمام موجودات عالم در مسیر قدرت خدا در معرض سلب و اثبات قرار 

می گیرند. اثبات نیرو در دل ماده و سلب نیرو از همان ماده یا اثبات رنگ و روشنایی در 

 ذات ماده و سلب رنگ و روشنایی از همان ماده 

یات و حركت از اجسام این سلب و اثبات و یا اثبات روح حیات و حركت در جسم و سلب ح

 ها 

 در یك حقیقت قابل ظهور نیست. 

یك حقیقت به تنهایی در معرض سلب و اثبات قرار نمی گیرد. به تعبیر دیگر هیچ ذاتی از 

باشد. آیا می توانید روشنایی را از نور ذات خودش قابل سلب نیست و قابل اثبات هم نمی

ن نباشد یا می توانید مادیت را از ماده و یا جسمانیت را از بگیرید كه نور باشد اما روش

جسم سلب كنید كه ماده باشد اما مادیت نداشته باشد و یا جسم باشد و جسمانیت نداشته 

باشد. سلب و اثبات در صورتی عارض بر ماده و یا جسمی می شود كه آن جسم یا ماده در 

اده تعلق می گیرد ماده نورانی می شود ذات خود از دو اصل ساخته شده باشد. نور به م

مانند روشن شدن چراغ ها و باز همین نوري كه تعلق گرفته قابل سلب است. مانند تاریك 

شدن چراغ ها. اما آیا شما می توانید چراغ را از چراغ بگیرید و یا نور را از نور سلب كنید یا 

ات عالم از ذرات بسیار جسمانیت را از جسم بگیرید هرگز ممكن نیست. تمامی موجود

كوچك گرفته تا كرات و كهكشان ها از جمادات و نباتات و حیوانات همه جا موجوداتی قابل 

اي است كه در تمامی اند. موت و حیات حادثهتغییر و در معرض سلب و اثبات قرار گرفته

جودي موجودات عالم قابل سلب و اثبات است و این سلب و اثبات ایجاب می كند كه هر مو

از دو اصل باشد. نظر به این كه از مسیر تركیب اصل نور با ماده و یا اصل زوج با جسم پیدا 

اند به دلیل اثبات روح در ماده قابلیت سلب هم دارند همان كسی كه به مواد عالم شده

نیروي حركت و حیات داده می تواند نیروي حركت و حیات را از ماده سلب كند و آن ها را 

و سكون برگرداند. پس این تغییرات و تحوالت از ماده به نیرو از جسم به روح از به موت 

حیات به موت برهان این حقیقت است كه موجودات عالم از دو اصل با یكدیگر تركیب 

اند كه خداوند آن دو اصل را به نام ماده و نور در كتاب خود تعریف می كند. یك اصل و شده



 

 

د قابل تغییر و تغیر نیست مگر از طریق منها و اضافه. بدن یك حقیقت هرگز در وجود خو

منهاي روح مرده است و به اضافه روح زنده، یك برگ و لباس به اضافه رنگ و زیبایی ارزش 

و نمایش دارد و منهاي رنگ و زیبایی ارزش خود را از دست می دهد. پس از دایره قدرت 

یقت بدون منها و اضافه چیز دیگر، خدا و خلق خدا خارج است كه بتوانند در یك حق

نغییراتی به وجود آورند مثالً آیا انسان یا خداي انسان می تواند قطعه یخی را تبدیل به آب 

كند بدون این كه چیزي بر یخ به نام حرارت اضافه كند یا می تواند آب تنها را بدون حرارت 

ل تنها قابل ظهور نیست چه اي از یك اصتبدیل به یخ كند یك چنین تغییر مختصر و ساده

برسد به تغییرات عجیب و عظیمی كه در عالم حقیقت پیدا شده. یك جا ماده به صورت 

خورشیدي ظاهر می گردد و جاي دیگر همین ماده به صورت شب سیاه و ظلمانی. چه 

اند كه آن قدر نورانی شده یا چه چیزي را از ماده گرفتند كه آن قدر چیزي به ماده داده

یك و ظلمانی شد. پس این تغییرات و تغیرات از یك اصل ساده بسیط مانند ماده تنها یا تار

نور تنها قابل ظهور نیست مگر از مسیر تركیب اصول مختلف با یكدیگر لذا خداوند در 

سوره انعام خبر می دهد كه من براي خلق خالیق ابتداء دو اصل به نام ماده و نور ایجاد 

دو اصل با یكدیگر این همه خالیق آفریدم. از این دو اصل تعبیر به  كردم و از تركیب این

جعل نور و ظلمت می كند. می فرماید: جاعل النور و الظلمات. عجب این است كه فالسفه 

سابقه منكر اصول می شوند و هم منكر تركیب اصول با یكدیگر هستند هم منهاي جعل بی

این صورت ها درآمده. با این كه یك  و می گویند خود وجود كه یك حقیقت است به

حقیقت بدون منها و اضافه قابل ظهور به صورت هاي مختلف نیست و در همین جا رابطه 

حادث با قدیم قابل بحث است كه آیا اصولی كه در خلقت خالیق به كار می رود اثر ذاتی 

وند است تا این كه خداوند متعال است تا این اصول مانند خدا قدیم باشد و یا اثر ارادي خدا

حادث به حدوث زمانی باشد. فالسفه و طرف داران وحدت وجود مخالف حدوث زمانی اصول 

خالیق هستند می گویند: این خالیق اثر ذاتی خداست مانند برودت كه اثر ذاتی یخ و یا 

 حرارت كه اثر ذاتی آتش است. 

تبارك و تعالی یك حقیقت دلیل آن ها براي اثبات ادعا این است كه می گویند: خداوند 

نهایت ازلی و ابدي است نه اول زمانی دارد نه آخر زمانی و نه اول مكانی و نه آخر مكانی. بی

حقیقتی را می گویند كه در ذات خود فاقد خالء داخلی به معناي جوف و توخالی بودن و 

م باقر علیه همچنین فاقد خالء خارجی به معناي ابتداي وجود و انتهاي وجود باشد . اما

السالم كلمه صمد را در سوره توحید این طور تعریف می كند كه ابتدا و انتهاي خارجی و 

خالء داخلی در ذات خدا وجود ندارد. از ازل تا به ابد كوچك ترین تغییري در ذات خدا قابل 



 

 

ظهور نیست زیرا تغییر از مسیر منها و اضافه پیدا می شود خداوند چه چیز بر وجود خود 

اضافه كند تا تغییر در وجودش پیدا شود و یا چه چیزي از وجود خود كم كند تا كسري و 

نقصی در وجودش ظاهر گردد او یك واحد احدي الذات غیر قابل تجزیه و تبعیض است در 

ذات خود به جز خود چیزي نیست ذاتش علم و قدرت است و با علم و قدرت خود هرچه 

چیست كه همراه خدا ظاهر می شود. ذات عین ذات است  بخواهد می سازد. اثر ذاتی خدا

نه این كه دو چیز باشد یكی ذات و دیگري اثر. آتش عین حرارت است یخ هم عین برودت. 

جسمانیت عین جسم است. روشنایی هم ذات نور است. پس نور غیر از روشنایی چه چیزي 

حقیقت به جز خود چیزي در داخل وجود خود دارد كه به صورتی غیر نور ظاهر شود. یك 

نیست. خداوند همه جا می فرماید ابتدا به اراده خود اصول خالیق را ایجاد كردم. در این 

رابطه می فرماید: جاعل النور و الظلمات یعنی ماده كه در ذات خود ظلمت و سیاهی و فاقد 

س خلق حیات و حركت است به وسیله نور كه ایجاد كرد بودم به آن حیات و حركت دادم پ

اثر ارادي خداست نه اثر ذاتی اراده به معناي قدرت آفرینش است. مثالً ما انسان ها كه برابر 

بینیم این دیدن و دیده شدن اثر ذاتی وجود من و نشینیم یكدیگر را مییكدیگر می

شماست. شما نمی توانید باشید و دیده نشوید یا من باشم دیده نشوم اما حرف زدن ما با 

ثر ارادي ماست صنعت ما است. من سخن می سازم به شما می گویم. شما هم یكدیگر ا

سخن می سازید و تحویل من می دهید. این سخن گویی اثر ارادي من و شما است گاهی 

زنم و گاهی ساكت ام شما هم هم چنین. همان طور كه صنایع انسان ها اثر ارادي حرف می

گاهی نمی سازند خالیق خدا هم اثر ارادي آن هاست گاهی چیزي          می سازند و 

خداوند متعال است گاهی خلق        می كند و گاهی خلق نمی كند نه حدوث از خالیق خدا 

قابل رفع است كه تبدیل به قدیم شود و نه هم قدم و قدیم بودن از ذات خدا قابل رفع است 

یم از محاالت است. محال كه تبدیل به حادث گردد. رفع حدوث از حادث یا رفع قدم از قد

چیزي را می گویند كه به اراده خدا و یا خلق خدا قابل ظهور نیست. پس خواهی نخواهی 

خالیق صنعت خدا هستند نه جلوه خدا و خدا اصول و فروع خالیق را ایجاد نموده و از 

ابتداء تركیب آن ها این همه خالیق ساخته است. اگر انسان یا دیگران نمی توانند خود را به 

خلقت برسانند دلیل نیست كه خالیق مانند خدا قدیم باشند تا نتوان ابتداي آن را پیدا 

كرد. از قدرت خدا خارج است كه حادث را تبدیل به قدیم و یا قدیم را تبدیل به حادث كند. 

حادث و قدیم اثر ذاتی خالیق و خالق است. در این جا بحث خود را در ارتباط با اولین 

كه خدا تربیت نموده و او را واسطه بین خود و انسان هاي آینده قرار داده است انسانی 

 ادامه می دهیم: 



 

 

 

 

 ضرورت واسطه در كسب فیض انسان از خدا:

گیري از خدا یكی از مسائلی كه بین خالق و خالیق از ضروریات و واجبات است وسائط فیض

ات، فیوضات تربیتی و تعلیمی است و فیض دهی به غیر خداوند متعال است البته این فیوض

پرسند یا می گویند: اولین چیزي كه خدا خلق نه فیوضات طبیعی و تكوینی. مردم می

فرموده پیغمبر یا امام بوده. احادیث هم وارد شده كه رسول خدا فرمودند: اول ما خلق اهلل 

قرآن و احادیث  نوري. اول چیزي كه خداوند خلق فرموده نور من بوده نور هم در اصطالحات

به دو چیز و دو جنس اطالق می شود. یكی به معناي روشنایی مانند نور چراغ و خورشید كه 

پیش پاي انسان را روشن می كند و دیگري به معناي علم و حكمت كه انسان با آن علم و 

حكمت خدا و خلق خدا را می شناسد و معرفی می كند. بركات نور علم از نور خورشید 

ت زیادتر است و می توان گفت كه نور علم با نور خورشید نسبت به یكدیگر تباین نهایبی

ذاتی دارند. یك جنس و یك حقیقت نیستند. نور خورشید همه جا را روشن می كند ولیكن 

فهمد و می داند ولیكن به كسی و چیزي روشنایی نور علم همه چیز را معرفی می كند. می

ر خورشید است عالم مانند خدا و یا خلق خدا می تواند چراغ نمی دهد. نور علم حاكم بر نو

نورانی یا خورشید نورانی بسازد چنان كه ساخته است ولیكن خورشید و ماه و ستاره و انوار 

دیگر نمی توانند صاحب اراده و علم باشند و چیزي بسازند. اسباب و ابزار خلقت و 

باتابش خود ماده را تحریك می كند و یا از آفرینندگی هستند ولیكن آفریننده نیستند. نور 

آورد ولیكن سازنده و آفریننده ماده منعكس می شود حرارت و روشنایی به وجود می

روشنایی و حرارت خداوند متعال است. ماده و روشنایی، مصالح ساخت عالم و آدم است. نه 

 آفریننده عالم و آدم.  

عور مجهز است براي خود النه و دانه می سازد، می گوییم: یك مورچه یا پشه كه به علم و ش

از خورشید و ماه و ستاره بهتر و باالتر است. مورچه و پشه با حجم كوچك خود فهم و شعور 

دارد ولیكن خورشید با آن عظمت و نورانیت فهم و شعور ندارد. فهم و شعور اثر ارادي و 

سه اصل و سه نعمت مجهزیم كه  تعلیمی خداوند متعال است، ما انسان ها در وجود خود به

این سه اصل با یكدیگر موجودیت ما را تشكیل می دهد. و هر كدام مبدأ مخصوصی دارد. از 

نظر جنسیت و وجود متباین با یكدیگرند و قابل تبدیل به یكدیگر نیستند ولیكن بین آن 

ري می رساند. ها اثر و خاصیت مبادله می شود. هر كدام از آن ها اثر ذاتی خود را به دیگ

این سه اصل یكی ماده است كه مبدأ پیدایش جسم ما و جسم تمامی مخلوقات است. اگر 



 

 

ماده كه محدودیت و جسمانیت الزمه ذاتی آن است نباشد. جسمی در عالم قابل ظهور 

نیست. این قسمت اول وجود انسان و عالم است كه براي همه كس قابل كشف و قابل رؤیت 

و آدم را به جسمانیت و طبیعت می شناسند و با هر یك از حواس پنج است. همه كس عالم 

گانه خود با آن ارتباط پیدا می كنند. قسمت دوم روح و روحانیت و نور و نورانیت و با حیات 

و حركت موجودات است. خداوند با تغییراتی كه در طبیعت می دهد مانند موت و حیات و یا 

ف و دو متباین با یكدیگر را به انسان معرفی می كند. خواب و بیداري. این دو جنس مخال

روح وارد بدن می شود حیات و حركت ظاهر می گردد و چون خارج می شود موت و سكون 

ها برخورد پیدا      می شود و یا نور و روشنایی به اجسامی از قبیل هوا و كره زمین و ستاره

رد تاریكی پیدا می شود. نه نور و می كند روشنایی ظاهر می گردد و چون فاصله می گی

روشنایی به خودي خود بدون ارتباط با جسم و ماده جایی را روشن می كند و نه ماده به 

خودي خود    می تواند روشنایی به وجود بیاورد بلكه روشنایی از تركیب این دو اصل با 

گیرد. چهره آن را و  یكدیگر ظاهر        می گردد. نور به اجسام عالم و مواد جهان تعلق می

موجودیت و جسمانیت آن را به نمایش می گذارد. ماده هم از مسیر انعكاس نور روشنایی 

نور را به نمایش می گذارد. نه روشنایی می تواند به تنهایی خود را نمایش دهد و نه ماده 

شنایی است بدون روشنایی در برابر افكار و انظار ظاهر می گردد. نور اثر ذاتی خود را كه رو

به ماده می دهد ماده هم اثر ذاتی خود را كه محدودیت است به نور می دهد در نتیجه هر 

دو قابل ظهورند. روح اثر ذاتی خود را به بدن می دهد حیات و حركت در بدن ایجاد می كند 

بدن هم اثر ذاتی خود را كه محدودیت است به روح می دهد و در نتیجه روح من و شما 

گردد. پس قطعه اول ما مادیت عالم است و قطعه دوم روحانیت و روشنایی. ظاهر می 

خداوند متعال هم این دو اصل را در قرآن تعریف می كند و می فرماید: عالم و آدم از 

اند و اما اصل سوم كه در وجود انسان و كمی در وجود تركیب این دو اصل پیدا شده

م مبدأ دیگري غیر از نور و ماده دارد و آن ذات حیوانات قابل ظهور است نور علم است. عل

مقدس خداوند متعال است كه همه چیز با آن ارزش پیدا می كند و با آن ساخته می شود. 

انسان منهاي علم و دانش با این كه حیات و حركت دارد و زنده است به صفر و زیر صفر 

تر و باالتر شناخته می شود. پس تنزل پیدا می كند و به اضافه علم و دانش از همه كائنات به

علم به دلیل حضور و غیاب در وجود انسان اصل دیگري غیر از ماده و روح است. كودك 

شیرخوار انسان است ولیكن علم و دانش ندارد همچنین حیوانات حیات و حركت دارند , 

ا می شود، علم و دانش ندارند ولیكن انسان با این سرمایه علم و دانش كه از تعلیم خدا پید

صاحب یك چنین قدرت عظیمی شده است كه مانند خدا سازندگی و آفرینندگی دارد و 



 

 

التحصیل می شود هم خدا او را در زمانی كه به كمال مطلق می رسد و در مكتب خدا فارغ 

شأن خود دانسته به رسول اكرم می فرماید: انا و انت و خلقت االشیاء الجلك. من مانند تو 

زم دارم. بقیه آن چه هست براي تو آفریدم و این ارزش ها همه اثر ذاتی و انسانی را ال

وجودي علم است كه مبدأ ظهور آن ذات مقدس خدا و مركز ظهور آن وجود انسان است. 

این نور علم بر همه كس و همه چیز حاكمیت دارد. پس علم اگرچه روشنایی نمی دهد كه 

چراغ و خورشید بهتر و باالتر است با علم می توان اتاق تاریك را روشن كند ولیكن از نور 

خورشید را شناخت و مانند آن چراغی ساخت اما با نور خورشید      نمی توان كوچك ترین 

صنعتی یا حركتی داشته باشیم. مثالً شما كه شب تاریك وارد شهر بزرگی می شوید اما 

در كدام خیابان و كوچه می  دانید در كجاي شهر است ومنزل خواهر و برادر خود را می

توانید یك سر بدون سئوآل و پرسش از كسی به خانه اي كه می شناسید بروید ولیكن اگر 

دانید خانه برادر و خواهر شما كجاست و روز روشن وارد شهر شوید    نمی توانید به نمی

ید. پس وسیله نور خورشید بدون سئوآل و پرسش از كسی به خانه برادر و خواهر خود برو

نور علم از نور خورشید بهتر و باالتر است كه شب تاریك شما را به مقصد         می رساند 

ولیكن نور خورشید با روشنایی خود نمی تواند راه زندگی را به شما معرفی كند. پس نور 

تر و باالتر است. رسول خدا كه تمامی موجودیت و ارزش خود را علم از نور خورشید روشن

م و دانش می داند و این علم و دانش از مبدأ وجود خدا به او رسیده است       می به عل

گوید: اولین چیزي كه خدا خلق كرده نور من یعنی نور علم است و این اولیت، اولیت زمانی 

باشد. ولیكن از نظر زمان الزم است. اول عالم خالق نیست بلكه اولیت رتبی و ارزشی می

الم، آدم خلق شود زیرا آدم بدون عالم نمی تواند زندگی كند و حیات و شود و بعد از خلق ع

 حركت داشته باشد. 

بنابراین اولین چیزي كه خدا در عالم آفریده و از آن آفرینش تعبیر به كلمه جعل می كند 

اي است كه از تركیب و ترتیب آن ها با یكدیگر عالم خلقت به همین شكلی كه اصول اولیه

خلق شده است، و آن دو اصل ابتدایی كه بدون سابقه به اراده ابتدایی خدا  دیده می شود

خلق شده اصل نور و اصل ماده است. نور و ماده در این جا همین نوري است كه روشنایی به 

اي كه از ارتباط آن ها با یكدیگر اجسام خالیق ساخته می شوند. در آورد و مادهوجود می

خبر می دهد كه می فرماید: خلق السموات و االرض و جعل  سوره انعام از این دو اصل

اند بلكه الظلمات و النور. ظلمات در این جا عدم مطلق نیست چنان كه فالسفه خیال كرده

ماده تاریك است. زیرا ماده در ذات خود محدویت دارد. داراي ابعاد ثالثه است و همچنین 

و سكون مطلق است در ذات خود فاقد ظلمانیت دارد. در ذات خود سیاه و تاریك است 



 

 

نیروي حركت است و موت مطلق است در ذات خود فاقد روح حیات و زندگی است و 

همچنین ظلمت مطلق است كه فاقد نور و روشنایی است و سیاهی مطلق است در ذات خود 

رنگی است و هر كلمه فاقد رنگی از رنگ هاي مختلف است. سیاهی هم رنگ نیست بلكه بی

ی بر ماده قابل استعمال است و هر كمالی پیدا می كند آن كمال از خارج وجود ماده به نقص

ماده تعلق می گیرد. پس خداوند در ابتدا دو اصل آفریده كه یكی از این دو اصل مبدأ 

كماالت است یعنی كمال موجودات از آن پیدا می شود و اصل دیگر ماده است كمال پذیر از 

جا سه كلمه را كه هر كدام مصداق معینی دارد بشناسید تا كیفیت  اصل نور است. از این

صنعت و آفرینش خدا را به دست آورید. آن سه كلمه یكی فیض است كه در اختیار فیاض 

قرار می گیرد و دیگري فیاض است كه بخشنده فیض است. و سوم مستفیض است، كسی یا 

 به او می رساند.  چیزي كه مستحق فیض فیاض شده و خداوند فیض خود را

فیاض در این جا خداوند متعال است كه او آفریننده همه كس و همه چیز است. 

فیض در این جا نور مطلق است یعنی همین روشنایی كه مبدأ نیرو و حركت و حیات 

اي از نور سرچشمه می گیرد. خداوند از مبدأ نور به ماده حیات و باشد. كمال هر مادهمی

دهد و ماده در این جا مستفیض است یعنی در حركت و رنگ و روشنایی و زیبایی می 

ذات خود فقیري است كه مستحق فیض الهی شده است، به زبان حال خود كه آن همه 

نقایص وجودي دارد از خداوند متعال زیبایی و حیات و حركت مطالبه می كند كه 

نقایص پروردگارا! فیض خود را به من برسان و مرا از این رو سیاهی و تاریكی و زشتی و 

 دیگر نجات بده پس در این جا فیض رسانی خدا شروع می شود. 

 اولین صنعت خدا ایجاد ماده بدون سابقه و ایجاد نور بدون سابقه است. 

 دومین صنعت خدا تركیب نور با ماده و ایجاد مصالح ساخت عالم و آدم است. 

 سومین صنعت ساخت عالم كه محل زندگی انسان است. 

 خلق انسان است كه چنین عالمی با این عظمت الزم دارد. چهارمین صنعت، 

آخرین صنعت الهی در ارتباط با انسان ساخت علم و دانش در وجود انسان است و همین      

 طور هر یك از این ساخت و سازها مراتبی دارد كه یكی بعد از دیگري ظاهر می گردد. 

ه واسطه اي بین خود و خدا دارد و بدون بحث ما در این جا این است كه چگونه انسان نیاز ب

واسطه فیض گیري مستفیض از فیاض مطلق و فیض دهی فیاض ممتنع است. عالم خلقت از 

ابتداء كه با جعل بسیط و مركب ساخته می شود تا زمانی كه الزم است انسان خلق شود 

ا تا عالمی نباشد، تمام این ها به اراده مطلقه خداوند متعال بدون واسطه انجام می گیرد زیر

آدم ظهور پیدا نمی كند و تا آدم ظهور پیدا نكند مستفیض كه طالب فیض خدا باشد و از 



 

 

خدا خواهش و تمنا داشته باشد قابل ظهور نیست. پس خلقت عالم به همراه وجود انسان از 

به  نظر مادي و بدنی به اراده تكوینی خدا بدون واسطه انجام می گیرد و خداوند در آفرینش

جز مواد و مصالح عالم و آدم كه همان نور و ماده است چیزي الزم ندارد. خلقت بدون 

واسطه به اراده تكوینی خدا انجام می گیرد ولیكن تربیت واسطه الزم دارد. ما در این جا 

فكر خود را به زمانی انتقال می دهیم كه خداوند تبارك و تعالی عالم را كه محل زندگی 

راي انسان الزم است آفریده و می خواهد انسانی تربیت كند كه او را انسان است و ب

بشناسد زیرا هدف نهایی خدا از خلقت عالم و آدم علم و معرفت است. و تنها موجودي كه 

از مسیر تربیت به علم و معرفت مجهز می شود فقط و فقط انسان است. فرشتگان كه در 

باشند. ار خلقت و آفرینش و یا تربیت میجنسیت خود نور و نیرو هستند اسباب و ابز

موجوداتی نیستند كه مجهز به علم و معرفت شوند و هدف خدا كه علم و معرفت است به 

ها را و آدم ها را می وسیله آن ها فراهم شود. یك فرشته به اراده خدا بهترین گل ها و میوه

چیزي می سازد. فرشته  سازد بدون این كه خودش خبر داشته باشد چه كاري می كند و چه

در جهان آفرینش، مانند نیروي برق در صنایع برقی انسان است. نور برق از رادیو می خواند 

و می گوید اما نمی داند كه چه می گوید و چه می خواند و یا در صفحه كامپیوتر این همه 

ضبط  نویسد و ضبط می كند ولیكن   نمی داند كه چه چیزي نوشته و چه كتابیكتاب می

كرده است. انسان است كه نیروي برق را اسباب و ابزار دست خود قرار داده و این همه 

آورد. فرشتگان كه همان روح كلی عالم و یا نور كلی عالم صنایع و عجایب به وجود می

هستند اسباب و ابزار دست خدایند. خداوند ابتداء با جلب و جذب مواد عالم به یكدیگر 

می سازد زمین و آسمان و ماه و خورشید و ستاره و جمادات و نباتات و هیكل موجودات را 

حیوانات و بعد از ساخت و ساز این هیاكل از همان روح مطلق كه فرشته نامیده می شود به 

این موجودات حیات و حركت و زیبایی می دهد و بعد از حیات و حركت و ساخت عالم 

استفاده است انسان را خلق می كند و او را در  خلقت به همین كیفیتی كه براي انسان قابل

معرض تعلیم و تربیت قرار می دهد. ما نمی توانیم خود را به زمانی برسانیم كه خدا عالم و 

آدم را خلق نموده و بعد تربیت انسان را شروع كرده است. زیرا حقیقتاً ذات مقدس خدا 

 یك حقیقت نامتناهی است. 

جود اعتباري نامتناهی است و ما انسان ها با فكر و دانش زمان و مكان خلقت هم یك مو

خود كه از نوع حركت است می خواهیم خود را به این سه نامتناهی )خدا و زمان و مكان( 

برسانیم و این قضاوت طبیعی و ریاضی و ریاضیات است كه عدد و حركت و شمارش هر 

ن اگر میلیاردها سال نوري با چند كوچك و بزرگ باشد به نامتناهی نمی رسد. یعنی انسا



 

 

سرعت نور در فضا حركت كند هرگز به انتها نمی رسد زیرا فضا كه خالء مطلق است انتها 

ندارد. وجود خداوند متعال هم كه وجود مطلق است انتها ندارد. زمان هم كه به دلیل حدوث 

ا به یك زمان و شیئ با شخصی قابل ظهور است انتها ندارد چطور با فكر خود بتوانیم خود ر

مكان كه نامتناهی است برسانیم. پس بهتر این است كه خود را از این قید آزاد كنیم و به 

خود بفهمانیم كه وجود خدا و زمان و مكان انتها ندارد تا انسان با حركات خود كه از نوع 

اند استهعدد یا مراتب است به این انتها برساند. لذا در احادیث هم كه گاهی ائمه اطهار خو

اند و از قول امام فكر خود و شاگرد خود را به ابتداي خلقت برسانند اظهار ناتوانی كرده

صادق علیه السالم نقل شده است كه ایشان بعد از ارقام سرسام آور كه انسان نمی تواند آن 

 را ضبط كند فرمودند: پناه به خدا می برم كه حد و حدودي، اول و آخري براي خدا یا خلقت

دانم به آن ابتدا یا خدا پیدا كنم و خود را كه موجودي از نوع عدد و مراتب قابل شمارش می

انتها برسانم. ابتدا و انتهایی كه خدا نیافریده و خود به خود بوده است آن چه مسلم است 

 اند و خدا قدیم است. از ازل تا به ابداند و پیدا شدهاین است كه عالم و آدم حادثند، نبوده

بوده و خواهد بود این حدوث و قدم یك مسئله عقلی و علمی است كه به اراده خدا و یا 

خلق خدا قابل رفع نیست. اگر از خدا بپرسی كه اي خدا ممكن است ما را به ابتدا و انتهاي 

وجود خود آشناسازي خدا جواب        می دهد كه من ابتدا و انتها ندارم تا تو را به آن آشنا 

باز اگر از خدا بپرسی كه آیا ممكن است ما را به زمانی برسانی كه به جز خودت سازم و 

كسی و چیزي نبوده باز خداوند جواب   می دهد كه الزم می شود در یك زمان نامتناهی بی 

كار باشم و چیزي خلق نكنم و این بی كاري خالف قضاوت علم و دانش است. ولیكن آن چه 

ه علم و عقل به آن قضاوت می كند و آن این است كه مسلم است همین مسئله است ك

مخلوق حادثند و خدا قدیم است و این حدوث و قدم و ضعیت ذاتی خالق و مخلوق است كه 

قابل رفع نیست. من بودم و كسی و چیزي نبودخواستم شناخته شوم مخلوق را آفریدم تا 

ا بشناسد و معروفی مانند عارف و معروفی در كار باشد. عارفی پیدا شود كه خداي خود ر

خدا باشد كه از نظر عارف شناخته شود و این حدوث و قدم ایجاب می كند كه مخلوق از 

اصول تا فروع، اثر ارادي خدا باشد. نه چنان كه فالسفه می گویند: اثر ذاتی زیرا خداوند آن 

یولد از ذات خود  چنان حقیقتی است كه خود را تعریف می كند.          می گوید: لم یلد و لم

چیزي بروز نداده و خود او هم از اصل دیگري پیدا نشده است. خالیق را از اصول و فروع به 

اراده خود آفریده پس مسئله حدوث و قدیم صد در صد واقعیت دارد كه خدا بوده و چیزي 

هرگز اند پس حادثند و اند و پیدا شدهنبوده پس قدیم است و خالیق از اصول و فروع نبوده

 ذات خدا اثر ذاتی كه غیر خود باشد ندارد. 



 

 

خالیق از اصول و فروع متباین با ذات خدا هستند و دو موجود متباین قابل تبدیل یه 

 یكدیگر       

نمی باشند پس این مسئله حدوث زمانی خلق و قدمت زمانی خالق قابل رفع نیست. آن چه 

همین مسئله حدوث و قدم است كه  انسان به قضاوت عقل خود می تواند دریافت كند

اند و خدا از ازل بوده است ولی كجاست آن فكري كه خود را اند و پیدا شدهخالیق نبوده

نهایت به معناي زمان و مكان برساند و زمانی را پیدا كند كه خدا بوده و بتواند به این دو بی

 خلقی نیافریده. 

  تربیت انسان چگونه شروع شده است: 

اند به اراده خدا خلق شك تمامی عالم و موجودات از اصول و فروع حادثند. نبودهبی

اند. خداوند متعال كه هدفش تربیت بندگان و پیدایش معرفت در وجود بندگان است شده

الزم است مخلوقی بسازد كه از نظر ساخت و ساز قابل تربیت باشد و خداوند بتواند او را به 

و در انتها كه به علم و معرفت مجهز شد خود را به او معرفی كند تا در  علم و معرفت برساند

نتیجه هم خداوند متعال به هدف خودش كه معرفت انسان است برسد و هم انسان به هدف 

نهایی خود كه معرفت خداوند متعال و سایر خالیق است برسد. اگر این معرفت در وجود 

خلقت عالم و آدم لغویت پیدا می كند.  انسان حاصل نشود و قابل حصول هم نباشد

هدف باشد و خدا منزه است از این اش این است كه خداوند در خلقت عالم و آدم بیالزمه

كه عمل لغوي انجام دهد و در خلقت عالم و آدم هدفی نداشته باشد. از همان ابتداء می 

همین منظور  فرماید: من گنجی بودم پنهان دوست داشتم شناخته شوم، انسان را به

آفریدم و او را تربیت كردم تا بتوانم خود را به او معرفی كنم و انسان هم معرفت به من پیدا 

كند و در نتیجه انسان بداند كه به چه سرمایه بزرگی كه معرفت خدا باشد مجهز شده است 

ام، برسم. در و من هم كه خداي انسان هستم به هدفی كه از خلقت عالم و آدم داشته

عریف كلمات حكمت گفته شد كه پیدایش هر مخلوقی چهار اصل الزم دارد كه اگر یكی از ت

این اصول چهارگانه نباشد پیدایش مخلوق به اراده خدا و یا خلق خدا محال است. از نوع 

نشدن است نه نكردن. گاهی ایجاد شیئی ممكن است و اما فاعل ایجاد نمی كند و گاهی 

است كه به دلیل قضاوت علم قابل ظهور نیست. یك چنین  ایجاد شیئی ممتنع و محال

عملی كه از نوع نشدن است محال می گویند. محال مثل این كه یك مخلوقی خود را از 

ابتداي مسافتی به انتها برساند بدون این كه از وسط عبور كند. ما از خدا بخواهیم كه اي 

ی تو بنده خود را از خانه اش حركت نهایت قدرت هستی و بر هر كاري توانا هستخدا تو بی

بده به خانه كعبه برسان بدون این كه او را از این فاصله بین مبدأ و منتها عبور دهی. چنان 



 

 

او را برسانی كه از این فاصله عبور نكند و این مسافت كعبه و خانه خود را پشت سر نگذارد. 

ابتداء و انتها را لغو می كنی، این  یعنی ابتدا و انتهایی براي خدا ترسیم می كنی و وسط بین

حركت بدون قطع مسافت از محاالت است. زیرا اگر وسط نبود ابتدا و انتها هم نبود و 

اي بین تو و مقصد نبود و اكنون كه ابتداء و انتها وجود دارد حد وسط بین ابتداء و فاصله

ن قابل تصور نباشد تر از آانتها هم موجود است و موجود متحرك با هر مركبی كه سریع

الزم است این فاصله را پشت سر بیاندازد. از حد وسط عبور كند و خود را به منتها برساند 

 خواه عامل محرك خدا باشد یا خلق خدا. 

یك چنین عملی را كه الغاء فاصله بین مبدأ و منتها باشد محال می دانند كه به 

ه قابل وقوع است چهار اصل و یا اراده خدا یا خلق خدا قابل وقوع نیست. اعمالی ك

چهار عامل درونی دارد. كه هریك از این چهار اصل علت تامه هستند كه بدون آن ها و 

یا یكی از آن ها عمل قابل وقوع نیست. خواه عامل خدا باشد یا خلق خدا ظهور عمل از 

 نوع محاالت است و این چهار اصل عبارتند از :

 اعل و صنعت بدون صانع قابل ظهور نیست. اول: وجود فاعل كه فعل بدون ف

دوم: مواد اولیه صنعت و یا مصالح ساختمانی آن مانند آب و خاك كه براي ساختن 

 خانه الزم است. 

سوم نقشه خلقت: هر موجودي بایستی براساس نقشه معینی خلق شود هیچ 

را كیفیت مخلوقی بدون صورت و بدون نقشه قابل ظهور و قابل نام گذاري نیست كه آن 

می نامند. خدا اگر می خواهد انسان خلق كند، انسان در قالب همین نقشه موجود قابل 

 ظهور است. اگر فاقداین هندسه و قانون و قاعده باشد انسان شناخته نمی شود. 

چهارم: نتیجه نهایی مخلوق مانند پیدایش میوه در صنعت درخت كاري و یا 

م كاري و امثال آن و یا قابلیت سكونت در پیدایش حبوبات در صنعت زراعت و تخ

سازي هرگز حركتی بدون هدف خواه حركت انسان و حیوان باشد و یا صنعت خانه

حركت سازندگان صنایع بدون هدف قابل وقوع نیست. لذا خداوند هدف خود را از 

خلقت عالم و آدم معین می كند و می فرماید: تا انسان را به این هدف كه معرفت 

نرسانم دست بردار از او نیستم. الزم است كیفیت حركت انسان را به سوي  خداست

هدف عالی الهی ترسیم كنیم تا بدانیم از چه راهی بایستی برویم تا به معرفت برسیم و 

خدا ممكن است از چه راهی ما را ببرد تا به معرفت برساند. نه انسان ها بدون رسیدن به 

و متوقف می شوند نه هم خدا دست بردار از انسان معرفت از حركت دست برمی دارند 

 است كه جز این كه او را به این هدف عالی برساند. 



 

 

 كیفیت حركت انسان به سوي هدف یا حركت دادن خدا انسان را به سوي هدف. 

 خداوند تبارك و تعالی در خلقت و آفریدن احتیاج به زمان ندارد و الزم نیست آن چه  

بسازد و مدتی را براي ساخت و ساز آن الزم داشته باشد زیرا خداوند در می سازد به تدریج 

نهایت است، محدودیت ندارد. هرگز حركت مخلوقات ذات خود و قدرت خود و علم خود بی

و یا شمارش اعداد بر خدا غلبه نمی كند. اگر به انسانی بگوییم در یك آن خانه اي بسازد 

سازي كه الاقل یك گز قادر نخواهد بود یعنی این خانهكه الاقل یك ماه وقت الزم دارد هر

ماه الزم دارد بیشتر و كمتر از یك ماه بر انسان غلبه می كند. ظرف عمل یك ماه است 

كمد كمتر هم فاعل را عاجز می كند. خداوند متعال در ساخت و زیادتر لغویت پیدا می

رد زیرا مخلوقات از نظر زمان و سازندگی چنین نیست. هرگز زمان و مكان بر خدا غلبه ندا

از نظر مكان محدودند. از نظر زمان هر كدام مدت معینی الزم دارند و از نظر مكان هم 

هركدام در ظرف معینی خلق می شوند. زمان ومكان از نوع اعداد است قابل شمارش است. 

تر و متراژ و زمان را به ساعت و شبانه روز و ماه و سال تقسیم می كنند. مكان را هم به م

 خدا كه نامتناهی است بر زمان و مكان غلبه دارد. 

زمان و مكان از نوع اعداد است. اعداد خواهی نخواهی محدود است و متناهی و ذات 

مقدس خدا نامتناهی. نامتناهی بر متناهی غالب است. لذا خداوند براي خلقت و ساخت و 

ی خواهد فوري می سازد. چنان است كه  سازندگی احتیاج به زمان و مكان ندارد. آن چه م

می گوید آن چه را بخواهیم به محض خواستن شدن است. اراد شیئاً ان یقول له كن فیكون. 

بینیم خداوند بعضی صنایع را و خالیق خود را در مدتی معین می سازد، گیاه و این كه می

را ظرف شش ماه یا نه  علف را در یك ماه و دو ماه بیشتر و كمتر. همچنین انسان و حیوان

ماه. این تدریج مربوط به ناتوانی خداوند متعال نیست. اگر از او خواهش كنند در یك ثانیه و 

در یك آن مخلوقی بیافریند كه از نظر قطعات وجودي میلیون و میلیارد قطعه است. 

مانند آفریند و به یكدیگر اتصال می دهد. خداوند آن میلیارد و میلیون را در یك آن می

معجزات است در یك آن عصاي موسی كه قطعه چوبی بیشتر نیست تبدیل به اژدهایی می 

اندازد و یا در یك آن زمانی دوازده خیابان دریایی می سازد شود كه مردم را به وحشت می

كشد و این كه كه اگر این ساخت و ساز به دست انسان ها باشد صدها هزار سال طول می

و حیوانات را به تدریج در مدت معین می سازد و یا شبانه روز را در گیاه ها و علف ها 

ساعت هاي معین. این تدریج براي تعلیم است می خواهد انسان ها را كه به جاي شاگرد او 

ها رویاند و میوههستند در جریان خلقت قرار دهد كم كم جلوي چشم آن ها حبوبات را می



 

 

یا انسان و حیوان را به همین كیفیت ولیكن تربیت را در شاخه درخت        می سازد و 

خدا مدت الزم دارد. انسان را در یك آن خلق می كند ولیكن ممكن نیست كه در یك 

آن تربیت كند و به كمال مطلق برساند زیرا در قانون تعلیم و تربیت یك طرف قضیه 

. انسان كه شاگرد طرف دیگر استاد است. شاگرد انسان است و استاد خداوند متعال

شاگرد خداست. خدا را در تعلیم و تربیت معطل می كند. ظرف زمانی و مكانی الزم دارد 

كه چیزي بفهمد و علم پیدا كند. مدتی كه انسان را می تواند به كمال مطلق برساند، 

ها كه عامل پنجاه هزار سال تحدید شده است كه در سوره معارج       می فرماید: فرشته

د و انسان كه تربیت شده به دست خداوند تبارك و تعالی است از الف باي تربیت هستن

علم گرفته تا به علم كامل برسند و همه چیز را بدانند و بفهمند و چنان شوند كه خدا 

می خواهد پنجاه هزار سال طول دارد. تعرج المالئكه و الروح الیه فی یوم كان مقداره 

یت عدم آمادگی انسان است كه بتواند بدون مدت خمسین الف سنه. دلیل تدریج در ترب

علم را از خدا و یا خلق خدا بگیرد. پس مسئله خلقت با مسئله تربیت فرق دارد. آن چه 

خلق می كند قدرت دارد بدون مدت و زمان خلق كند. اما كسی را كه تربیت می كند 

می برد و قدم دیگر زمان و مدت الزم دارد. قدم به قدم انسان را آماده می كند و جلو 

به همین كیفیت. مانند كودكی كه مادر دست او را می گیرد و قدم به قدم جلو می برد و 

یا كلمات را یك و حرف و دو حرف در زبان كودك جاري می كند. چنان كه می گویند: 

یك حرف دو حرف بر زبانم تا شیوه سخن گفتن آموخت و اكنون بحث ما در تربیت 

 ن انسانی است كه چگونه خلق شده و چطور تربیت شده است. انسان و یا اولی

هاي خلقت یكی از مسائلی كه الزم است از خلقت و تربیت بدانیم این است كه نقشه

هاي تربیتی در كل فضاي عالم یك جور و یكنواخت است. زیرا خدا آن چه خلق و نقشه

می كند كامل است و مخلوق كامل یعنی مخلوقی كه بر آن چه دارد اگر چیزي اضافه 

ناقص است. در قانون دیات و قصاص  شود ناقص است و اگر هم چیزي كم گردد

اند: به همان كیفیتی كه انسان مجروح شده یا از دنیا رفته قاتل را قصاص كنند و فرموده

در آن جا كه می خواهند عیب جویی كنند كه قاتل چه نقصی و عیبی در مقتول ایجاد 

اي از آن چه اند: انسان معیوب یا ناقص انسانی است كه یك عضوي و یا قطعهنموده گفته

انسان هاي دیگر دارند كمتر نداشته باشد و زیادتر هم نداشته باشد. زیاده بر آن چه 

خداوند موجودات را می سازد ناقص است و كمتر هم از آن چه در خلقت آن ها به كار 

می بري ناقص است. مثل این كه انسانی در خلقت دست خود چهار انگشت داشته باشد 

ه باشد، هر دوي این ها نقص است. یك انگشت اضافه بر آن چه و یا شش انگشت داشت



 

 

الزم است دارد و یا كمتر از آن چه الزم است دارد. و نظر به این كه علم خداوند تبارك و 

تعالی كامل است نقشه خلقت او هم كامل است مانند ما انسان ها الزم نیست كه صنایع 

اند: همان طور كه صنایع عضی از طبیعیون گفتهخود را كم كم و به تدریج به كمال برساند. ب

ما انسان ها از گاري و درشكه شروع شده و به بهترین ماشین ها و هواپیماها خاتمه پیدا 

كرده و انسان صنایع خود را كم كم و به تدریج كامل نموده است، خداوند متعال هم به 

ده. انسان هاي اولیه پیش از همین كیفیت انسان یا حیوان را به تدریج در خلقت كامل نمو

عصر حجر ابتدا ماند حیوانات چهار دست و پایی یا دوال دوال حركت می كردند و در آینده 

خداوند اشتباهات خود رادر آن چه خلق نموده و با تجربه دانسته و انسان هاي آینده را 

یك خداي  كامل و كامل تر تا به وضع موجود رسیده است. آن ها چون طبیعی هستند اوالً

عالم و قاهري عقیده ندارند كه خالیق را خلق كرده باشد می گویند: طبیعت خود به خود 

رشد می كند و چنین و چنان می سازد با این كه هیچ موجود خارجی بدون فاعل قابل ظهور 

نهایت نیست. پس خداوند متعال اولین انسان را مانند آخرین انسان كامل آفریده زیرا بی

اي اشتباه در علم و دانش خود و خالیقی كه درت است و علم خدا ذاتی اوست ذرهعلم و ق

ها را بداند. چقدر احادیث و اخبار در خلقت خلق     می كند وجود ندارد تا با تجربه آینده

آدم و حوا داریم كه از نظر زییایی و هندسه خلقت كامل بوده اند و شاید چون خداوند آدم و 

اند و بعد از اخراج از آفریده مانند بهشتیان خیلی زیبا و متعادل بودهحوا را در بهشت 

زندگی بهشتی و مبتال شدن به این زندگی دنیایی زیبایی ابتدایی خود را از دست داده كم 

اند. پس كسانی كه اند و از دار دنیا رفتهكم مثل انسان هاي دیگر پیر و فرسوده شده

از طریق مقایسه خدا با انسان خالیق او را تدریجی به براساس حدسیات و خیاالت خود و 

اند كه از صفر شروع نموده و به كمال مطلق رسانیده است اشتباه می كنند. حساب آورده

خدا آن چه می سازد طبق نقشه كامل غیر قابل تغییر می سازد االّ این كه انسان ها در 

ی و آسایش مزاج و هندسه خلقت زندگی دنیایی خود با زندگی آخرتی خود از نظر زیبای

 تفاوتی داشته باشند. 

آشامند مانند اهل دنیا مبتال به مدفوع و ادرار مثالً بهشتیان از آن چه می خورند و می

نمی شوند غذاهاي بهشتی مانند غذاهاي دنیایی تفاله ندارد كه براي دفع آن یك چنین 

ها لص است وقتی آن غذاها و یا میوهتشكیالتی الزم باشد. غذاهاي بهشتی نیرو و انرژي خا

را می خورند به مقدار زیادي نیرو و انرژي در بدن آن ها پیدا می شود و به صورت عطر از 

بدن آن ها دفع می شود. لذا بهشتیان دائم معطر هستند و ظرف میلیون و میلیارد سال یا تا 

ود. ولیكن در زندگی ابد چرك و چروكی در ساخت بدن آن ها و لباس آن ها پیدا نمی ش



 

 

دنیایی كه بر پایه تعلیم و تربیت استوار شده. خداوند براي هر نعمتی ضد نعمت آفریده 

و براي هر نوع آسایشی فرسایش به وجود آورده ساعتی انسان كنار سفره غذا و ساعت 

دیگر در توالت و دستشویی به همین كیفیت خوردن و آشامیدن و سالمتی و مرض هیچ 

دنیا به انسان نمی دهد مگر كه او را به ضد آن نعمت مبتال می كند كه نعمتی در 

اند: یعرف االشیاء باضدادها. یعنی هر نعمتی و لذتی در برابر ضد خود قابل گفته

شناسایی است و وقتی كه انسان ها داخل بهشت می شوند نظر به این كه در علم و 

ض در اختیار آن ها قرار می گیرد. اند نعمت ها خالص بدون ضد و نقیدانش كامل شده

پس این تفاوت زندگی دنیایی با زندگی بهشتی و آخرتی مربوط به نقص خلقت و 

آفرینش نیست كه انسان ها در دنیا مبتال به مصیبت ها     می شوند و در آخرت از هر 

 نوع مصیبتی و درد و المی آزاد هستد .

ویم جایز نیست مانند طبیعیون و رپس بعد از این كه به سراغ اولین مخلوق می

ها فكر كنیم كه خدا و اولین مخلوقات را ناقص آفریده و كم كم با تجربه علم داروینی

آفریند بدون این كه عیب و خود را كامل نموده و اآلن آن چه را می سازد كامل می

ابتدا نقصی در وجود آن ها باشد. براساس این فرضیه كه خداوند آن چه را می سازد از 

ها را از ابتدا به تا انتها كامل است و كامل قابل تغییر نیست. پس خورشیدها و ستاره

همین شكلی كه هست آفریده. انسان ها و حیوانات را هم به همین شكل موجود 

ها فكر می كند كه شاید اگر در عوالم دیگر انسان هایی باشند با انسان هاي این بعضی

و نقشه خلقت  آن ها با خلقت انسان هاي كره زمین فرق عالم تفاوت داشته باشند 

اي از داشته باشد. این ها همه خیاالت و حدسیات است. انسان در هر جا باشد اگر ذره

بیند كم باشد یا زیاد باشد ناقص است و انسان كامل آن چه اآلن در وجود خود می

م است اكنون به سراغ بینیم خداوند متعال خلق فرموده پس الزچنین است كه ما می

هاي تربیتی درباره       انسان هاي ما هاي تربیتی خداوند برویم كه آیا این نقشهنقشه

هاي تربیتی خدا در این عالم و قبل آدم و حوا و یا عالم هاي ما قبل این عالم با نقشه

ذشته و ها همه جا در میلیون و میلیارد سال هاي گعالم هاي آینده تفاوت دارد یا نقشه

یا سال هاي آینده یك جور و یكنواخت است؟. ابتدا الزم است نقشه تربیتی خدا را در 

همین عالمی كه زندگی می كنیم كه چگونه بشر را از طریق تولید نسل به وجود آورده و 

براي تكامل آن ها دو نوع زندگی به نام دنیا و آخرت مقدر فرموده تا انسان ها را به 

د. این نقشه موجود را می توانیم در نظر بگیریم و به عنوان نمونه كمال مطلق برسان

بگوییم میلیون ها میلیارد عالم و آدم كه پیش از این عالم خلق نموده و یا میلیون و 



 

 

میلیارد عالم ها و آدم هایی كه در عرض این عالم و آدم آفریده و یا میلیون و میلیارد عالم 

واهد آفرید این ها همه از نظر نقشه خلقت و تربیت یكسان و ها و آدم هایی كه بعد از این خ

یك جور است. زیرا نقشه كامل مانند حساب هاي ریاضی دو به عالوه دو مساوي چهار و 

 پنج به عالوه پنج مساوي ده قابل تغییر نیست كمتر و زیادتر هر دو ناقص است. 

هاي تربیتی خداوند متعال با یكی از مسائلی را كه الزم است بدانیم این است كه نقشه

هاي خلقت و آفرینش فرق دارد. خداوند ما انسان ها و موجودات دیگر را گاهی در یك نقشه

آفریند مانند معجزات و گاهی به تدریج در مدت شش ماه و نه ماه و یكسال و آن زمانی می

 شیئاً ان یقول له خلقت خود را هم به دو نوع تعریف می كند. یك جا می فرماید: اذا اراد اهلل

كن فیكون. و یك جا هم خلقت انسان را از نطفه و جنین كامل تعریف می كند می فرماید: 

ابتدا نطفه را ظرف مدت چهل روز به صورت خون بسته درآوردم و آن خون بسته را در 

ها را در مدت چهل روز تبدیل به مدت چهل روز به صورت غضروف درآوردم و غضروف

ودم و استخوآن ها را با لباس گوشت و پوست ملبس كردم و بعد از مدت نه ماه استخوان نم

ها خیال می انسان را به صورت یك موجود كامل درآوردم و تحویل پدر و مادر دادم. بعضی

كنند این خلقت تدریجی مربوط به عجز و ناتوانی خداوند متعال است كه فوري نمی تواند 

ند با این كه خداوند خلقت آنی و فوري را هم بر طبق خلق كند و به تدریج خلق می ك

 ادعایی كه دارد می گوید: تا بخواهم می توانم به صورت معجزات به نمایش درآورم. 

 صنعت آنی و تدریجی و دالئل آن:

معجزات، صنایع فوري خداوند متعال است. در یك آن و یا كمتر عصاي موسی را تبدیل 

آن دوازده خیابان دریایی به روي موسی باز می كند و در یك  به اژدها می كند و یا در یك

آن زمانی بیلیاردها و میلیاردها حشره و موجودات دیگر خلق می كند. وقتی سئوآل 

اند كه خدایی كه قدرت دارد در یك ثانیه آن چه می خواهد خلق كند، خلق می كند كرده

یوه جات و امثال آن را در مدتی طوالنی چرا خلقت انسان و حیوانات دیگر را و یا نباتات و م

جواب می دهد كه خلقت به این كیفیت براي تعلیم و تربیت  )ع(خلق        می كند. امام 

انسان است.       می خواهد فكر انسان ها را در جریان خلقت و آفرینش قرار دهد و آفریدن 

خلق می كند ابتدا نطفه را به آفریند به تدریج و خلق كردن به   آن ها بیاموزد. آن چه می

باشد. كم كم ظرف نه ماه بچه را تكمیل می انسان نشان می دهد كه این بذر وجود تو می

كند و همین طور چیزهاي دیگر. پس این خلقت تدریجی به منظور تعلیم و تربیت انسان 

. زیرا است. به طور كلی تربیت آنی خواه به اراده خدا یا به اراده خلق خدا ممكن نیست

خلقت صد در صد مربوط به اراده خداست. مخلوقات نمی توانند در خلقت مداخله كنند. 



 

 

اي خلقت را به تأخیر بیاندازند یا خدا را از خلقت خالیق باز دارند ولیكن در تربیت ذره

یك سر نخ به دست انسان است. كم كم انسان را آماده می كند براي فهمیدن بعد 

ماند و تعلیم می دهد. معلم خدا باشد یا انسان هر دو معلم مجبورند فهاي به او میكلمه

خود را در وضع فكري شاگرد قرار دهند. شاگردان خیلی دیر آماده می شوند براي 

فهمیدن. استاد هم مجبور است صبر كند تا وقت و ساعتی كه شاگرد آماده می شود. 

علم و دانش شوند. خدا براي كشد تا روزي كه مجهز به پس تربیت انسان ها طول می

اي به مدت پنجاه هزار سال معین تربیت انسان ها تا رسیدن به كمال مطلق دوره

فرموده و در انتهاي این مدت مردان و زنان به كمال مطلق می رسند مانند خداي 

اي در اختیار خودشان می دانند و می توانند. خداوند از آن انسان هاي كامل نمونه

دنیا قرار داده مانند چهارده معصوم به تمامی زن ها می گوید: شما بایستی انسان هاي 

به علم و دانش و معجزات  )س(در حركت و تكامل باشید تا وقتی كه مانند حضرت زهرا 

مجهز شوید. به مردان هم    می گوید: شما بایستی در حركت و فعالیت باشید تكامل 

غمبر و علی بن ابی طالب علیهم السالم شوید. پس پیدا كنید تا نمونه امام خود مانند پی

ظهور علم كامل در انسان ها مدت الزم دارد. آفرینش علم در وجود انسان محال است 

هایی هم كه در تاریخ دیده شده كه كودكی زیرا براي فراگیري آن آماده نیست و نمونه

ك پیغمبر معرفی مانند حضرت عیسی در گهواره سخنرانی كرده و خود را به عنوان ی

كرده است این سخنرانی به صورت نوار ضبط صدا انجام گرفته است. گاهی خداوند فكر 

و زبان انسان را در اختیار خود می گیرد و به زبان انسان سخن      می گوید. زنی خدمت 

رسول خدا رسید بچه كوچك خود را بغل گرفته بود عرض كرد یا رسول اهلل شما به چه 

اي به من نشان بدهید پیغمبر فرمود: اگر این كودك به ر هستید، معجزهدلیل پیغمب

رسالت من گواهی دهد قبول می كنی عرض كرد: بلی یا رسول اهلل. كودك به زبان 

فضیح صدا زد: یا اماه انه رسول اهلل. یك یهودي به نام سبخت خدمت حضرت رسید 

كنم كه پیغمبر خدا هستید  عرض كرد: شما را چگونه بشناسم و ادعاي شما را قبول

حضرت به او فرمود: گوش بده ببین چگونه این سنگ ها و ریگ ها و درخت ها به 

رسالت من شهادت می دهند یك مرتبه گوش داد دید سر و صدا از هر گیاهی و درختی 

و خاك و سنگی بلند است كه می گویند: یا سبخت انه رسول اهلل. آمن به یهودي گفت: 

ثل الیوم عجبا. هیچ وقت چنین مسئله عجیبی ندیده ام. پس در این جا كه ما رایت ما م

كودك سخن می گوید یعنی خدا به وسیله كودك سخن می گوید. نه این كه كودك به 

علم و دانش خود سخن می گوید. تسبیح جمادات هم به همین شكل است. خداوند 



 

 

ی را به صورت بلندگو در شبی كه حضرت موسی را به نبوت مبعوث كرد یك شجره نوران

اختیار خود گرفت و با موسی سخن گفت. پس سخنرانی گاهی بر پایه علم و دانش انسان 

انسان ایراد می شود كه انسان به زبان خود آنچه می داند می گوید و گاهی این سخنرانی به 

د. صورت نوار و بلندگویی به اراده خدا ظاهر می گردد. و خداوند به اراده خود سخن می گوی

به طور كلی تربیت فوري و آنی از محاالت است و محال قابل وقوع نیست. تربیت آنی و 

فوري از نوع نشدن است نه از نوع نكردن. زیرا سر نخ به دست شاگرد است و شاگرد كم كم 

آمادگی پیدا می كند. آموزگار هم مجبور است كم كم به او یاد بدهد. به همین منظور دوره 

كشد. با این كه خلقت آن ها فوري قابل وقوع است. در خیلی طول می تربیت انسان ها

قیامت كه مردگان از دل خاك زنده می شوند فوري زنده می شوند ولی در دنیا خداوند آن 

ها را كم كم و به تدریج خلق می كند. با این حساب الزم است فكر خود را به ابتداي خلقت 

و بدانیم كه   انسان هاي اول را كه چگونه خداوند  و تربیت بشر انتقال دهیم تا ببینیم

 اند. تربیت نموده و معلمین ابتدایی انسان ها چگونه و چطور بوده

مسلم است كه عالم خلقت پیش از انسان به وجود آمده. اول خدا عالم را خلق نموده و بعد 

پر است از وسایل و  آدم را. زیرا آدم به عالم احتیاج دارد. عالم كه محل زندگی انسان است

تجهیزاتی كه انسان براي خود الزم دارد. به محض این كه انسان متولد می شود عالمی به 

همین كیفیت براي خود الزم دارد. آب و هوا و كوه و دریا و صحرا و هرچه هست براي 

زندگی انسان الزم است. پس ابتداء خداوند عالم را آفریده و بعد آدم را. بدیهی است كه 

انسان ها حركت فكري و تكاملی خود را بعد از خلقت خود شروع می كنند نه همراه خود و 

نه هم پیش از وجود خود. انسان در ابتداي خلقت از نظر تفكر و علم و دانش در حد صفر 

است خود را و پدر و مادر خود را نمی شناسد چه برسد كه غیر خود را بشناسد. مانند 

ارد علم و دانش و كلمات و عبارات در آن ثبت و ضبط شود. در كاغذي است كه آمادگی د

این جا است كه     می گوییم: اولین انسان كه به صورت آدم و حوا از خاك و آب متولد 

اند و چه كسانی بین خدا و این انسان هاي متولد شده اند تحویل چه كسانی داده شدهشده

نهایت فاصله دارد نه بتداي تولد با خداي خود بیاند زیرا انسان در اواسطه افاضه فیض بوده

براي كودكی كه متولد شده امكان دارد مستقیماً به خدا مربوط شود نه هم براي خدا ممكن 

است كه خود را در برابر كودك متجلی سازد زیرا كودك از نظر معلومات در حد صفر است. 

ه ممكن است بین او و خدا باشد. نه خود را می شناسد نه خداي خود را و نه هم وسائطی ك

در این جا سئوآل          می كنیم این كودكان ابتدایی كه از خاك روییدند تحویل چه 

اند. گرچه شما می گویید: تحویل بهشت داده شدند و در بهشت خلق كسانی داده شده



 

 

ی شدند ولیكن بهشت بدون انسان بهشت نیست. همه جا انسان است كه به زندگی ارزش م

آورد. اگر انسان نباشد زندگی در حد صفر است. در این جا الزم دهد و زندگی به وجود می

است این جواب را آماده كنیم كه اولین انسان مربی و معلم چگونه به وجود آمده اگر خدا 

فوري و در آن واحد انسان عالم خلق كند الزم است تعلیمات هم مانند آفرینندگی باشد. 

آفریند فوري هم بندگان خود را به دانش مطلق وري آن چه می خواهد میهمان طور كه ف

برساند و گفته شد كه آفرینش علم در وجود انسان محال است زیرا علم در صورت تقاضاي 

متعلم و آمادگی او قابل ظهور است. تا شاگرد علمی نخواهد استاد راهی ندارد به او بیاموزد 

ونه صورت هایی است كه در عالم خواب براي انسان نمایان ولیكن اولین معلم و آموزگار نم

می شود و چنین صورت هایی آن چنان كه در عالم خواب قابل نمایش است در بیداري هم 

قابل نمایش است. انسان در عالم خواب با پدر و یا مادر خودو یا كسی كه او را می شناسد 

زند. انسانی می گردد و با انسان حرف می   رو به رو می شود. انسانی مانند خودش نمودار     

كه خواب دیده خیال می كند با پدر و مادر خود رو به رو شده می گوید: پدرم را مادرم را 

اند. با این كه آن چه دیده صورتی و یا هیوالیی ام، چنان و چنین با من حرف زدهخواب دیده

پدر و مادر واقعی بودند الزم بود آن ها هم به شكل پدر و مادر بوده نه پدر و مادر واقعی. اگر 

اند مثل شما كه در كوچه و و حرف زده خبر داشته باشند كه با فرزند خود رو به رو شده

خیابان با پدر خود رو به رو می شوید و حرف می زنید. هم پدر خبر دارد فرزند خود را دیده 

حرف زده ولیكن اگر پدر شما در  و حرف زده و هم فرزند خبر دارد كه پدر خود را دیده و

عالم خواب با شما رو به رو شد و با شما حرف زد شما كه بیدار شدي و با پدر حرف زدي و 

اطالع است كه نمی گوید من هم تو را دیدم و با گفتی تو را در خواب دیدم چرا پدر شما بی

د و در بیداري هم هم حرف زدیم. پس آن صورتی كه در عالم خواب با شما رو به رو می شو

ممكن است با انسان رو به رو شود پدر و مادر واقعی شما نیستند بلكه صورتی شبیه پدر و 

مادر شما. آن صورت كه بین شما و خدا واسطه افاضه فیض است. مانند بلندگویی است بین 

ی خدا و شما. گوینده اصلی خداوند متعال است نه این كه آن صورت یك موجود عالم و دانای

باشد كه از جانب خدا مأمور شده با شما حرف بزند. رادیو و بلندگو گرچه عالمانه و حكیمانه 

آموزند ولیكن گوینده اصلی رادیو و بلندگو نیست. انسانی سخن می گویند و به انسان می

زند. صورت هاي عالم خواب یا بیداري هم به است كه به وسیله بلندگو با شما حرف می

. خدا به وسیله آن صورت ها شما را به طرف خود جلب می كند و با شما همین شكل است

سخن می گوید. یك چنین صورت هایی در بیداري هم قابل نمایش است. خداوند اولین 

انسان را به وسیله همین صورت ها كه به عربی آن را اشباح می نامند به انسان هاي اول 



 

 

ل مطلق برساند. بعد از رسیدن به كمال همان آموزش می دهد تا روزي كه آن ها را به كما

انسان هاي تربیت شده را معلم و آموزگار انسان هاي آینده قرار می دهد و به وسیله آن ها 

اند. و به حد بلوغ رسیده علم و دانش در اختیار آدم هایی قرار می دهد كه تازه متولد شده

پیشواي  )ع(انند امام هاي معصوم به همین كیفیت هر عالمی كه به كمال مطلق می رسد م

عالم دیگري می شود كه خدا خلق فرموده و به وسیله همان عالم اهل آن عالم را تربیت می 

كنند تا به كمال برسد و این برنامه از ابتداي نزدیك به ازل تا ابد ادامه دارد. هرگز خدا در 

 كار خود كه آفریدن و تربیت كردن باشد متوقف نمی شود. 

 خلقت و تربیت خدا كامل است، تبدیل ندارد: نقشۀ

هاي خدا در آفرینش یكی از مسائلی را كه الزم است بدانیم همین مسئله است كه نقشه

ها خلقت خالیق را تا كمال عالم و آدم قابل تغییر و قابل تعویض نیست. گرچه امثال داروین

ر كه ما انسان ها از نظر دانایی مطلق از مسیر تدریج و تجربه می دانند. می گویند: همین طو

و توانایی ابتدا ناقص هستیم و آن چه می سازیم ناقص است علم و عمل ما از نقص به كمال 

در حركت است تا عاقبت به كمال مطلق برسد خلقت و آفرینش خداوند متعال هم از نقص 

جربه و آزمایش به كمال در حركت است. پس آن چه در ابتداء ساخته ناقص بوده و بعداً با ت

به كمال مطلق رسیده است. گرچه آن ها عالم را منهاي خداي عالم و عادل فرض می كند و 

منكر خدا هستند ولیكن عاقبت مجبورند كه خدا را قبول كنند و باز از طریق مقابله خود با 

خدا، خدا را یك موجودي ناقص فرض كنند كه به كمال مطلق رسیده است. مسلماً آن ها 

خدا باشند یا خدا را موجودي ناقص بشناسند در اشتباهند. كسی كه خدا را موجودي  منكر

باشد. یا خدا را الزم است چنان ناقص می شناسد مساوي است با كسی كه منكر خدا می

بشناسیم كه خود را معرفی می كند. موجودي در كمال مطلق و یا این كه منكر خدا و 

ر انتهاي كمال مثل مخلوقات از نقص به كمال مشرك باشیم. پس خدا یك موجودي د

نرسیده بلكه موجودي است از ازل تا به ابد كه زمان نامتناهی است كامل بوده بر پایه همان 

كمال مطلق هرچه می سازد و ساخته در كمال مطلق است. مثالً شكل عالم از ازل تا به ابد 

ان ظاهر می شود، ناقص و كامل همین طور است كه هست. فقط حوادث كه در ارتباط با انس

دارد. زیرا حوادث لباس است كه به قد انسان بریده می شود. همان طور كه انسان در خلقت 

و تربیت از نقص به كمال در حركت است حوادثی كه در مسیر تربیت انسان قابل ظهور 

غییر باشد. یكی از مسائل غیر قابل تاست این حوادث هم از نقص به كمال در حركت می

موجودات انسان هایی هستند كه از جانب خدا مأمور تربیت دیگران می شوند. مثالً عالمی 

ایم و براي تربیت كه ما در آن زندگی      می كنیم از پدر و مادري به نام آدم و حوا پیدا شده



 

 

خود چهارده نفر انسان كامل الزم داریم تا در مسیر تربیت آن ها به كمال مطلق برسیم. 

بیان ما همین چهارده نفرند. زیادتر از این چهارده نفر الزم نیست كمتر از آن ها هم جایز مر

ها كه خلق می شود براي محل زندگی ها یا در آیندهنیست. پس هر عالمی در گذشته

ها و خورشید و ماه الزم دارد و براي تربیت خودش تشكیالتی، مانند همین زمین و ستاره

چهارده نفر كه مربی ما هستند الزم دارند. تغییر این وضعیت در عالم خود هم مانند همین 

خدا جایز نیست. زیرا هر نوع تغییري از نقص به كمال یا از كمال به نقص دلیل جهل 

آفریننده است. كه علمش را به تجربه پیدا      می كند و خداوند منزه است از این كه در 

د احتیاج به تجربه داشته باشد. او كامل مطلق است علم و دانش خود یا در ساخت و ساز خو

آن چه را می سازد در انتهاي كمال است و موجود كامل قابل تغییر نیست. مثالً گاهی 

دانشمندان می گویند كه اگر یك كره مسكونی در فضا مانند زمین ما باشد كه انسان هایی 

ا انسان هاي كره زمین فرق را خدا در آن جا خلق كرده است شاید آن انسان ها تنها ب

 داشته باشند و جور دیگر خلق شده باشند. 

ما به آن ها می گوییم: انسان كامل همین است كه خدا خلق فرموده. اگر خدا در 

جاي دیگر انسان دیگري خلق كند كه با ما انسان ها تفاوت داشته باشد مثالً چیزي 

اشیم یا كمتر. این زیادتر و كمتر هر دو زیادتر از آن چه ما در خلقت خود داریم، داشته ب

نقص است. شما خود را فرض كنید چهار انگشت در دست خود داشته باشید یا سه 

چشم و چهار چشم در صورت خود داشته باشید هرچه زیادتر از این نقشه یا كمتر در 

وجود شما باشد ناقص است. شش انگشت داشته باشید نقص است. چهار انگشت هم 

اشید نقص است. پس انسان كامل در هر عالمی كه خلق شود مانند ما انسان ها داشته ب

ایم. اگر شما وارد عالمی شوید كه ببینید انسان ها در است كه در زمین خلق شده

خندید آن ها هم به شما صورت خود یك چشم زیادتر یا كمتر دارند به آن ها می

كامل و با مخلوق كامل یك نقشه و  خندند. این یك قاعده عقالیی است كه مصنوعمی

یك هندسه بیشتر ندارد. موجودات ناقص هستند كه در مسیر نقص به كمال با هم 

تفاوت دارند. پس اولین عالمی كه به وسیله اشباح نورانی مانند صورت هاي عالم خواب 

كه ما  انداند از نظر تعداد مربیان مانند همین چهارده نفر انسان كاملی بودهتربیت شده

ایم. علم كامل نه بیشتر از این برنامه را قبول می كند و نه به وسیله آن ها تربیت شده

هم كمتر از آن را. خداوند در قرآن به این جمله اشاره می كند و می فرماید: ال تبدیل 

هاي خدا از مسیر لخلق اهلل... یعنی خالیق خدا قابل تغییر و تبدیل نیستند و نقشه

 بیت همه قابل تغییر و تبدیل نیست. تعلیم و تر



 

 

در این جاست كه ائمه اطهار علیه السالم در این دعاي شریفه ندبه هر كدام از آن ها   

 دیگري 

را مانند خود تعریف می كنند. گرچه ظاهراً مشاهده می كنید كه تعریفاتی كه در این دعاي 

از امام صادق و امام باقر شده و  شریف از موال علیه السالم شده بیشتر است از تعریفاتی كه

اند و مخصوصاً دو نفر از ائمه را در این دعاي شریف خیلی زیاد به عظمت یادآوري كرده

اند. اول موال علیه السالم و دوم امام زمان علیه السالم را. بقیه ائمه علیهم تعریف نموده

ها و احادیث دیگر ا این كه روایتاند. بالسالم را با ذكر اسم تنها و یا كمی تعریف اكتفا كرده

در تعریف ائمه اطهار داریم كه می فرمایند: كلهم نور واحد. و آیات قرآن هم كه اشاره به 

ائمه اطهار علیهم السالم می كند تمامی آن ها را ردیف یكدیگر قرار می دهد. گاهی از آن 

وج و شهور می كند مثالً می ها تعبیر به خورشید و ماه می كند و گاهی از آن ها تعریف به بر

فرماید: ان الشهور عند اهلل اثنا عشر شهراً فی كتاب اهلل یوم خلق السموات و االرض. یعنی 

اند. خدا خلقت زمین و آسمان را طوري ماه ها از ابتداي خلقت در كتاب خدا دوازده ماه بوده

نباشد كه می فرماید: هو  آفریده كه براي تنظیم سال و ماه دوازده ماه و دوازده برج بیشتر

الذي جعل فی السماء بروجاً و جعل فیها سراجاً و قمراً منیراً. بروج هم كه ظاهراً به معناي 

گري است كه منظومه شمسی در دایره آن ها حركت می كند و با حركت هاي نمایشستاره

ل چهارگانه، آورد و با تنظیم این فصوخود در دایره بروج فصول چهارگانه را به وجود می

خلقت و طبیعت را و ارزاق مردم را به ثمر می رساند. زمین با حركت خود در دایره بروج 

دوازده گانه طبیعت را به ثمر می رساند. ارزاق را براي انسان ها می سازد و با حركت خود در 

 رساند.  دایره دوازده ماه از محرم تا محرم ارزاق روحی و معنوي را براي انسان ها به ثمر می

مشاهده می كنید كه تمامی تعلیمات و اعمال دینی در مسیر حركت ماه تنظیم شده یعنی 

اعمال ما در دایره سال قمري و ماه قمري تنظیم شده مناسك حج در ذیحجه روزه در ماه 

مبارك رمضان سال و ماه براي تنظیم خمس و زكات. سال و ماه قمري به همین كیفیت و 

هر كدام در ماهی از ماه هاي قمري. اگر كسی بخواهد جاي ماه رمضان  دعاها و عبادت ها

اش قبول نیست. یا اگر بخواهد برج فروردین یا اردیبهشت را براي روزه خود معین كند روزه

كشاورزي و دام داري خود را بر پایه ماه هاي قمري تنظیم كند مثالً ببینند ماه رمضان در 

خود را در ماه رمضان شروع كند كه مصادف پاییز است  فصل بهار است و دائم كشاورزي

 اش به ثمر نمی رسد.  كشاورزي

عبادت ها و مسائل دینی و اعمال عبادي در مسیر ماه هاي قمري و اعمال طبیعی مانند 

كشاورزي و دام داري در مسیر ماه هاي شمسی كه حركت در دایره بروج است. این بروج 



 

 

دوازده گانه تابلو نمایش گر انسان هایی است كه در مسیر دوازده گانه و یا ماه هاي 

تربیت    آن ها شهور و بروج معنا پیدا می كند لذا ماه هاي دوازده گانه تفسیر به دوازده 

امام شده همچنین بروج دوازده گانه و شهور در فضاي آسمان مانند تابلوي نمایش گر 

اند كه اگر تربیت آن ها نباشد حیات وجود امام هایی است كه مربیان بشر شناخته شده

طبیعی و انسانی مردم به ثمر نمی رسد و خلقت عالم و آدم لغویت پیدا می كند. لذا این 

آیات كه خداوند در آن شهور و بروج تعریف می كند و می گوید: دوازده برج یا دوازده 

بیت بشر شهر بیشتر نیست تفسیر به وجود ائمه اطهار شده است یعنی در فضاي تر

پیشوایان واقعی انسان ها همین دوازده نفر و یا به ضمیمه پیغمبر و حضرت زهرا 

چهارده نفر هستند. می فرماید: هو الذي جعل فی السماء بروجاً و جعل فیها سراجاً و 

قمرا منیراً. یعنی خدا كسی است كه در فضاي تعلیم و تربیت چراغی نورانی مانند 

روشن گر خلق كرده. از دوازده امام تعبیر به بروج نموده و از  خورشید آفریده و ماه هاي

حضرت رسول اكرم تعبیر به خورشید و از انسان هاي هدایت گر كه در دایره والیت آن 

ها فعالیت می كنند تعبیر به ماه نموده است. ماه در غیبت خورشید مردم را هدایت می 

می كند. سماء یعنی فضاي مكتب.  كند و از وجود مبارك حضرت زهرا تعبیر به سماء

همه جا خورشید و ماه و شهور تفسیر به این چهارده نفر معصوم شده. مثالً ما اگر قرآن 

را به همین ظواهري كه دارد به رسمیت بشناسیم قرآن از نظر علمیت سقوط می كند 

را زیرا مسائلی را می گوید كه همه كس می دانند. چوپان هاي بیابان و كشاورزان صح

هم      می دانند كه سال شمسی در دایره بروج دوازده برج است. سال قمري هم در 

دایره ماه ها دوازده ماه است. خدا نمی تواند ادعا كند كه قرآن من كتابی است كه فقط 

خدا و انسان هاي پیشرفته مانند ائمه عالم به علم آن هستند. یك جا می گوید: آب از 

نزول این آب نهر و سیل جاري می شود یا می گوید: خورشید به آسمان نازل می كند با 

این منظور كه شهر شما را روشن كند خلق شده است و یا ماه به این منظور كه شب ها 

پیش پاي خود را ببینید. ما به خدا عرضه می داریم كه پروردگارا چگونه این آیات را 

ر حالی كه چوپان بیابان و دهقان فقط انسان هاي پیشرفته مانند امام ها می دانند د

هاي صحرا هم مانند امام ها آگاهی به بروج و شهور دارند. پس علمیت قرآن در كجاي 

قرآن است. وقتی كه امام صادق این آیات را تطبیق به شهور و بروجی كه عامل تربیت 

كه انسان ها هستند می كند قرآن با این تعبیرات كتابی است بسیار علمی و پیشرفته 

جز خدا و انسان هاي كامل كسی به حقیقت آن آگاهی ندارد. و مصادیق این آیات را كه 

اند: قرآن در متن خود سه كتاب است. كتاب ائمه اطهار هستند تأویل می نامند و گفته



 

 

اول طبیعت را چنان كه هست تعریف می كند و كتاب دوم عوامل تربیت را كه ائمه اطهار 

كتاب سوم ذات مقدس خدا را چنان كه هست تعریف می كند با  هستند تعریف می كند و

این تعریف قرآن یك كتاب علمی شناخته می شود كه به جز خدا و ائمه اطهار كسی به 

 حقیقت آن آگاهی ندارد. 

پس بنابراین عالم خلقت در ظاهر و باطن همه جا سازندگی و آفرینندگی است و همه جا 

بخواهد چیزي خلق كند به محض خواستن خلق می كند  اسباب و مسببات است. خدا اگر

اما بدون مواد اولیه و هندسه خلقت و علت غایی پیدایش مخلوق یا مصنوع محال است. 

كسانی كه می گویند: مخلوقات اثر ذاتی و جلوۀ ذات خدا هستند كامالً در اشتباهند. اگر ما 

شیم الزم است تمامی آثاري كه از انسان ها كه بهترین مخلوق خدا هستیم جلوه ذات خدا با

ذات خدا بروز و ظهور می كند از موجوداتی كه جلوه ذات خدا هستند بروز و ظهور كند 

 مانند روشنایی كه جلوه ذات خورشید است. 

كسی نگوید ذات خورشید روشنایی می دهد ولیكن نور ماه و ستاره كه جلوه 

در چهره ماه و ستاره است عین همان  خورشیدند روشنایی نمی دهند با این كه نوري كه

تابد. جواب این است كه خاصیت ذاتی هر دو یكی است. نوري است كه از چهره خورشید می

ها را برطرف می كنند. اگر انسان ها كه اشرف مخلوقاتند جلوه ذات خدا باشند به تاریكی

ر تمامی انسان ها و دلیل اشتراك فروع در اصول و یا اشتراك جزء و كل در خاصیت ها و آثا

حیوان ها و جمادات و نباتات الزم است جلوه خدایی داشته باشند. همه آن ها بگویند و 

بشنوند و بسازند. موجودات در زمین و آسمان همه جا صنعت خدا هستند و صنعت بدون 

مواد اولیه و بدون قانون و قاعده قابل ظهور نیست. هر مصنوعی در عالم چهار اصل الزم 

د كه آن را حكمت می نامند. اول سازنده و آفریننده. دوم مواد و مصالح ساختمانی، سوم دار

هندسه آفرینش و آفرینندگی، چهارم هدف سارنده از ایجاد صنایع. شما اگر توانستید در 

صنایع بشري و یا در صنایع طبیعی كه مخلوقات خدا هستند مخلوقی را پیدا كنید كه 

ل ظهور باشد. بفرمایید بگویید و ما را هم آگاه كنید. پس خداوند منهاي این چهار اصل قاب

تبارك و تعالی مانند آفرینندگان دیگر براي ساخت و ساز خالیق مواد و مصالح اولیه الزم 

دارد. بزرگ ترین صنعت خدا در عالم صنایع علمی و تربیتی خداوند متعال است كه به 

ت و قدرت است این همه علم و دانش داده و او را موجودي كه فاقد علم و دانش و فاقد تربی

مانند خودش مجهز به علم و قدرت نموده و بعد او را بین خود و بندگان خود واسطه قرار 

داده است. زیرا اگر این وسائط فیض نباشند نه براي خدا ممكن است شكل بگیرد و خود را 

ن كه تباین ذاتی و وجودي با خداي در برابر بندگانش به نمایش درآورد و نه هم براي بندگا



 

 

خود دارند ممكن است بدون واسطه به خداي خود مربوط شوند و از بركات وجودي او 

هایی است كه بین خدا و استفاده كنند. نقش این چهارده معصوم نقش همین واسطه

است كه فیض علم و دانش را از خدا می گیرند و به بندگان خدا می رسانند. در این 

رابطه كه آن ها واسطه فیض بین خدا و خلقند جمالت: این السبیل بعد السبیل، این 

السبب المتصل، و امثال آن كه می گوییم: یابن یس والذاریات، معنی پیدا می كند. زیرا 

این قرآن و ادعیه در ذات خود شیئ است یك كاغذي است كه نوشته شده. خودش 

در اختیار انسان قرار دهد. زبان و بیان این قرآن و زبان و بیانی ندارد كه علم خود را 

 ادعیه ائمه اطهار و انسان هاي عالم و دانشمند هستند. 

 اشتراك جنسی با خدا محال است و اشتراك علمی ممكن:

مسلم است كه انسان ها نسبت به ذات مقدس خداوند متعال اشتراك جنسی و وجودي  

ی دارند. همه جا براي پیدایش رابطه بین اشیاء و ندارند ولیكن با خداي خود اشتراك علم

اشخاص یك ماده اشتراكی الزم است تا بر اساس اشتراك جنسی و یا وجودي بتوانند با غیر 

خود رابطه برقرار كنند.. ما انسان ها اگر جسمانیت نداشتیم نمی توانستیم با اجناس عالم 

ایم. با آب و خاك رابطه پیدا می ته شدهارتباط پیدا كنیم به دلیل این كه از آب و خاك ساخ

ایم دانیم و به دلیل این كه از حرارت و برودت ساخته شدهكنیم خود را مالك آب و خاك می

ها ارتباط پیدا كنیم و خود را مالك آن ها بدانیم و به همین ها و برودتمی توانیم با حرارت

ات و نباتات وحیوانات و عناصر كیفیت خداوند از آن چه در عالم خلقت ساخته از جماد

اي هم در ذات ما آفریده تا با داشتن این نمونه بتوانیم با عناصر دیگر از هر یك نمونه

مختلف عالم ارتباط پیدا كنیم. به طور كلی با تمامی موجودات قابل كشف عالم اشتراك 

اخته جنسی و جسمی داریم. از همان موادي كه عالم ساخته شده ما انسان ها هم س

ایم و از هر چیزي كه در عالم هست سهمی هم در وجود ما هست. انسان با كسی یا شده

چیزي بیگانگی ندارد. بلكه همه جا یگانگی خود را با هر چه هست احساس می كند. این 

یگانگی به دلیل اشتراك است. دریا آب دارد ما هم آب داریم. فضا هوا دارد ما هم هوا 

اه و خورشید روشنایی دارند ما هم روشنایی داریم. این اشتراك جنسی ها و مداریم. ستاره

اند و از آن طرف با فرشتگان هم و جسمی ما با موجوداتی است كه از مواد عالم ساخته شده

اشتراك جنسی و روحی داریم. روح ما از جنس فرشتگان هستند و فرشتگان هم از جنس 

یرو و روح حیات و حركت باشند اشتراك جنسی روح ما. پس با تمامی مجردات كه نور و ن

داریم. با این اشتراك از عالم آن ها باخبریم و آن ها هم از عالم ما با خبرند. وقتی به 

اند و طرف حضوریك پیغمبر میرسی مشاهده می كنی كه یك طرف او انسان ها نشسته



 

 

یم. تمامی آن صورت بیندیگر جبراییل و میكاییل ما هم صورت هایی كه در عالم خواب می

ها كه اند نه این كه مانند ما از آب و خاك باشند. پس انسان ها با این سرمایهها فرشته

ها بیگانگی جسمانیت و روحانیت باشد با خداي خود قابل تماس نیستند. بلكه با این سرمایه

یم و بین ما و با خدا دارند. اگر بخواهیم از وجود خدا استفاده كنیم و با خدا تماس پیدا كن

اي برقرار شود، این رابطه بدون اشتراك بین ما و خدا ممكن نیست لذا خداوند از خدا رابطه

ذات خود كه علم مطلق است به ما علم داده با خداي خود می توانیم اشتراك علمی پیدا 

رد ما دانیم. خدا می تواند ما هم می توانیم. خدا لطف و كرم داكنیم. خدا می داند ما هم می

هم لطف و كرم داریم. خدا محبت و رحمت دارد، ما هم محبت و رحمت داریم. تمامی این 

خوبی ها و صفات خوب كه مجموعه آن ها علم و حكمت است. از وجود خدا به ما رسیده 

خدا در ذات ما علم قرار داده. عقل و شعور آفریده. دانایی و توانایی به ما داده است. با 

ي دانایی و توانایی بین ما و خدا رابطه علمی و عقلی پیدا شده است و هاهمین سرمایه

ها بیشتر شود رابطه ما با خدا بیشتر و زیادتر می شود. خداوند از مسیر هرچه این سرمایه

تعلیم و تربیت ما انسان ها را باال و باالتر می برد تا جایی كه به علم و هنر خداوند متعال 

بدانیم كه خدا می داند و چنان بتوانیم كه خدا می تواند. اختالف علم مجهز      شویم. چنان 

و جهل و ناتوانی و توانایی بین ما و خدا برطرف می شود، با خداي خود وحدت دانایی و 

توانایی پیدا  می كنیم. خداوند به ما وعده می دهد كه اگر در اطاعت او باشیم همچون 

ند از مسیر تعلیم و تربیت ما را به علم و دانش خود شاگردي كه در اطاعت استاد است خداو

مجهز می كند. چقدر زیاد احادیث قدسی داریم كه خداوند به ما انسان ها وعده می دهد كه 

ما را مانند خود مجهز به دانایی و توانایی كند. در حدیث قدسی می فرماید: عبد اطعنی 

اگرد من باش تا تو را مثل و مانند حتی اجعلك مثلی. اي بنده من! از من اطاعت كن و ش

 خود مجهز كنم. 

اش این است كه می گوید: بنده در حدیث نافله هم به همین كیفیت وعده می دهد. ترجمه

آید تا مؤمن من دائم در مسیر اطاعت من با انجام واجبات و مستحبات باال و باالتر می

ه من می توانم. همان طور كه من دانم و چنان می تواند كعاقبت چنان می داند كه من می

آن چه می خواهم فوري چنان می شود كه می خواهم بنده من هم به محض این كه چیزي را 

اراده كند می تواند ظاهر سازد. صنایع بهشتیان درست مانند ساخت و سازندگی خداوند 

متعال است راهش فقط اطاعت به معناي شاگردي است كه هدف شاگرد این است كه از 

استاد یاد بگیرد. هدف استاد هم این است كه شاگرد خود را تا مقام خود باال و باال ببرد. پس 



 

 

اي كه در وجود ما و در عالم مایه اشتراك و ارتباط ما با خدا می شود علم و دانش سرمایه

 است. جاهل و نادان با خدا بیگانه است. عالم و دانا با خدا یگانگی دارد. 

اند وبین انسان و خدا اشتراك اك وجودي كه فالسفه یونان مطرح كردهپس بنابراین اشتر

وجودي و اختالف صوري قائل هستند غلط است. فالسفه یونان می گویند در طبیعت یك 

هستی و یك اصل بیشتر وجود ندارد دلیل آن این است كه اوالً اگر همه صورت ها را و قد و 

اند به خلقت را از فروع و شكل ها كه كثرت پیدا كردهها را در فكر خود بكوبیم و عالم قیافه

وحدت برگردانیم كل عالم آفرینش زمین و آسمان و همه چیز همه و همه به یك اصل بر    

اند آن چنان كه تمامی موجودات روي زمین از می گردند و همه از آن اصل متولد شده

اند و بعد از آن كه صورت ها آمده جمادات و نباتات و حیوانات از اصل ماده و خاك به وجود

اند به اصل ماده برمی گردند طبیعیون می گویند: تمامی موجودات ها را از دست دادهو قیافه

از ماده به وجود آمده اند و دو مرتبه به ماده برمی گردند. فالسفه هم می گویند: تمامی 

د و آن اصل مایه موجودات در مسیر حركت از كثرت به وحدت به یك اصل برمی گردن

وحدت را وجود می نامند. می گویند: همان طور كه دریاها تبدیل به میلیون ها صورت می 

شود یكی ابر و بخار و یك جا برف و باران و یك جا هم نهر و جوي و چیزهاي دیگر ولی 

اند كه اقیانوس باشند در طبیعت هم یك اصل وجود همه این ها از یك جنس به وجود آمده

 اند و دو مرتبه به همان اصل برمی گردند. به نام وجود كه همه چیز از آن درآمده دارد

پس وجود یكی است گرچه صورت ها مختلف است. نتیجه بحث آن ها این است كه 

همه موجودات مخصوصاً انسان ها با خدا اشتراك وجودي دارند مانند اشتراك فرزندان 

ا یكدیگر و می گویند خالیق جلوه خداست نه این با پدر و مادر و یا جمادات و نباتات ب

كه صنعت خدا باشند مانند ابر و باران كه جلوه اقیانوس است. نه این كه صنعت دریا 

ها جلوه خورشید است نه این كه صنعت خورشید باشد. كتاب باشند و یا این روشنایی

ودي بین خلق و خالق هایی كه اشتراك وججداً با یك چنین فرضیه )ع(خدا و ائمه اطهار 

قائلند مخالفت دارند و می فرمایند: خالیق صنعت خدا هستند و از وجود خدا تأخر 

زمانی دارند نه حدوث از خلقت خالیق مرتفع می شود و نه هم قدم از وجود خالق قابل 

رفع است. خواهی نخواهی كه خالیق صنعت خدا هستند از وجود خدا تأخر زمانی 

دا نیستند كه قدم زمانی داشته باشند. اثر ذاتی مانند حرارت و آتش دارند. اثر ذاتی خ

است كه اوالً یك جنسند و ثانیاً از یكدیگر فاصله ندارند و اثر ارادي مثل انسان و 

صنعت انسان است. مانند انسان و كالم و بیان كه به اراده انسان پیدا می شود و مرتفع 

و اكنون كه انسان ها صنعت خدا هستند با تمام می گردد. با انسان فاصله زمانی دارد 



 

 

وجود و آثار وجودي خود نمی توانند شباهت به خدا داشته باشند. مگر از مسیر تعلیم و 

تربیت كه مجهز به علم خدا می شوند و علم خدا بر وجود آن ها عارض می گردد نه این كه 

اي . علم انسان حادثهكه علم ذات انسان شود و انسان در ذات خود تبدیل به علم گردد

است كه بر وجود او عارض می شود مانند صورت هاي آینه ولیكن علم خدا ذات خداست كه 

 قابل سلب و اثبات نیست. 

در این رابطه كه ائمه اطهار علیهم السالم شاگردان مكتب خدا هستند و خداوند روح علم 

هد شباهت علمی با خداي خود به آن ها افاضه می كند و علم خود را به آن ها تعلیم می د

پیدا می كنند. آن چنان كه شاگرد شباهت علمی با استاد خود پیدا می كند نه این كه وجود 

شاگرد تبدیل به وجود استاد شود یا وجود استاد تبدیل به وجود شاگرد. شما كه پیش 

ام مدهدانشمندي درس می خوانید زبان حال شما كه شاگرد هستید این است كه اي استاد آ

علم و هنر تو را از تو بیاموزم و چنان شوم كه شما هستید. زبان حال استاد هم همین است 

كه به شاگرد خود می گوید می خواهم علم و هنر خود را به تو بیاموزم كه تو جاي من و 

مانند من باشی. آن چه من می دانم تو بدانی و آن چه من می توانم تو هم بتوانی. در نتیجه 

از چند سال كه شاگرد از استاد می آموزد و استاد به او یاد می دهد و او را به مقام بعد 

علمی خود می رساند بین شاگرد و استاد اشتراك علمی پیدا می شود. نه شاگرد تبدیل به 

استاد شده و نه هم استاد تبدیل به شاگرد. همین رابطه بین استاد و شاگرد بین خدا و 

است انسان ها در تحول ایمانی خود شاگرد خدا می شوند. زبان انسان هم قابل ظهور 

ام علم تو را از تو خواهش و تقاضاي آن ها باز می شود و عرضه می دارند: پروردگارا ! آمده

بیاموزم تا آن چنان كه تو دانا هستی من هم كه شاگرد توام دانا باشم و آن چنان كه تو توانا 

نا باشم. در این رابطه پیامبران و ائمه اطهار علیهم السالم هستی من هم كه شاگرد توام توا

شاگردان مكتب خدایند. یكصد و بیست و چهار هزار پیامبر كه هركدام در زمان خود 

آوردند و مردم داناترین انسان هاي زمان بودند و تحول علمی و ایمانی در مردم به وجود می

اند و در كدام از كدام مكتب به وجود آمدهرا مجهز به علم خدا می كردند این پیامبران 

دانشگاه درس نبوت خواندند و به مقام نبوت رسیدند. اكثر آن ها چوپانی بودنددر بیابان 

ضمن گوسفند چرانی رابطه با خداي خود داشتند. زبان خواهش و تقاضاي آن ها از خداوند 

لباس چوپانی متعرض فرعون آموخت. موسی در متعال باز بود و خداوند متعال به آن ها می

دانی. تو می شود می گوید: تو چرا یك چنین ادعاي غلطی می كنی و خود را خدا می

جنگد و با علم و قدرتی كه از مخلوق و صنعت خدا هستی. باالخره با آن ابر قدرت زمان می



 

 

 خدا یاد گرفته او را به هالكت می رساند و سلطنت او و مكتب او را به تصرف خود در

 آورد. می

همین طور حضرت خاتم االنبیاء كه از نظر معلومات بشري صفر مطلق است. خط 

 خواندن 

و خط نوشتن نمی داند. در كوه حرا و غار حرا مكتبی براي خود انتخاب نموده. در شبانه روز 

 امساعاتی چند به آن جا می رود و با خداي خود راز و نیاز دارد. می گوید پروردگارا ! آمده

شاگرد تو باشم. بنده تو باشم از تو بیاموزم. تو استاد من باشی مرا به علم و دانش خود 

مجهز كنی بعد از چندي كه تحت تأثیر تعلیمات خدا قرار گرفته خداوند بااو تماس می 

گیرد. اولین سوره از سوره قرآن را كه سوره علق باشد بر زبان او جاري می كند و همراه 

رار خلقت جهان و انسان آگاه می شود. علم نامتناهی خدادر سینه او قرار همین سوره بر اس

می گیرد. و براي تعریف آن علم نامتناهی قرآن را كه نمایش گر علم خداوند است در اختیار 

زند اي مردم مكه آید به میان اهل مكه می رود صدا میاو قرار می دهد. از غار حرا پایین می

، من به نشان و مدال نبوت مفتخر شدم. خداوند مرا به علم خود و اي اقوام و دوستان من

علم پیامبران مجهز نمود. در همان جا ادعا می كند كه خاتم پیامبران است و علم كامل 

الهی را در اختیار بشر  می گذارد و آن ها را به دین خدا دعوت می كند. چنان می شود كه 

 حافظ شیرازي می گوید: 

 نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت        به غمزه مسئله آمـوز صد مدرس شد 

منظورش از این نگار حضرت رسول اكرم است كه با اشاره الهی و تربیت الهی استاد كل بشر 

گذاري نموده است و كتابی به در دنیا و آخرت شناخته شده و این همه علم و دانش را پایه

 ار مردم گذاشته است.نام قرآن را در اختی

پس شاگرد خدا مجهز به علم خدا می شود. نه این شاگرد شباهت وجودي به وجود 

خدا پیدا كرده، تبدیل به خدا شده و نه هم خدا از وجود خود تنزل پیدا كرده و در 

وضعیت وجود شاگرد قرار گرفته. خدا به جاي خود خداست. پیغمبر و امام به جاي خود 

اند لذا خودشان فرمودند: نرلونا گوشت و خون و رگ و عصب ساخته شدهانسانند كه از 

عن الربوبیه ثم قولوا فی شأتنا ما تریدون. یعنی شما مردم ما امام ها از خدا بودن پایین 

بیاورید ما را خدا ندانید شاگرد خدا بدانید. پس از آن هر قدر كه می توانید ما را به علم 

اید. ما مجهز به چه بیشتر تعریف كنید كمتر ما را شناختهو دانش تعریف كنید. كه هر

ایم. آن چنان كه شاگرد مجهز به علم استاد می شود. نه این كه ما تبدیل علم خدا شده

به وجود خدا و یا خدا تبدیل به وجود ما شده است. لذا خداوند متعال همه جا هریك از 



 

 

آن ها را اطاعت خود دانسته و معصیت این چهارده معصوم را جاي خود قرار داده اطاعت 

آن ها را معصیت خود شناخته و فرموده: من اطاع الرسول فقد اطاع اهلل. هركه از این پیغمبر 

اطاعت كند مثل این است كه از خدا اطاعت كرده. در این رابطه جمالت بعد از این دعاي 

مان طور كه قرآن علم شریف امام زمان علیه السالم را كتاب ناطق خدا معرفی می كند ه

خداست در اختیار انسان، امام ها همه هر كدام كتاب خدا هستند در اختیار بشر. كسی نمی 

اي بین آن ها و خدا قائل شود امام صادق علیه السالم در كتاب كافی می تواند فاصله

واگذار كرده  فرماید: ان اهلل فوض الینا امر الناس. یعنی خداوند اداره بشریت را به ما امام ها

رسانیم و با معصیت خود آن ها را به است. ما هستیم كه با تربیت خود آن ها را به بهشت می

 كشانیم. جهنم می

 مصداق كلمۀ سبیل:

در این رابطه می توانید این جمالت را در تعریف امام زمان ظاهر سازید و آن ها را مصداق 

السبیل بعد السبیل این الخیره بعد الخیره الی  كامل این جمالت بدانید. ابتدا می گویید: این

آخر. چقدر زیاد خداوند تبارك و تعالی كلمه سبیل را در قرآن به كار می برد و به همه 

سفارش می كند راه حركت خود را به سوي خدا اختیار كنید. بی شك خدا مقصد حركت 

هنگام تولد از مادر در صفر تمامی علماء و دانشمندان و بزرگان عالم است. تنها موجودي كه 

معلومات و در صفر دانایی و توانایی قرار می گیرد همین انسان است. حیوانات دیگر هر 

كدام بالفاصله بعد از تولد زندگی خود را می دانند و می شناسند. بره گوسفندان و یا 

ود می روند ها بالفاصله تا متولد می شوند حركت می كنند و به دنبال پستان مادر خگوساله

و می دانند كه پستان مادر سفره غذاي آن هاست. ولیكن مادر انسان مدتی بایستی كودك 

خود را بیاموزد و با تكرار و اصرار پستان خود را به دهان كودك بگذارد و به او شیر خوردن 

یاد بدهد. یك سال و دو سال بایستی طفل خود را آموزش دهد و با تمرین و تكرار راه رفتن 

و یا حرف زدن به او بیاموزد بچه حیوانات احتیاج به معلم و آموزگار ندارند به محض تولد از 

مادر راه زندگی خود را می دانند ولیكن انسان ها از همان ابتدا تا انتها به صورت غریزي و 

طبیعی كاري از دست آن ها ساخته نیست بلكه همه چیز را بایستی از اساتید خود 

 بیاموزند.

اند و در صفر معلومات هستند زندگی ابتدایی خود در زیاد انسان هایی كه تعلیم ندیدهچق 

را نمی دانند و چقدر زیاد انسان هایی هستند كه گویی خودشان عالم خلقت را طراحی 

اند. انسان تنها موجودي است كه براي یاد گرفتن و نموده همه چیز دانسته و شناخته

ند عملی جز فهمیدن و یاد گرفتن از انسان نمی طلبد. ابتدا فهمیدن خلق شده است. خداو



 

 

یك زن و مرد به نام آدم و حوا از دل خاك بیرون آورد و آن ها را تحویل انسان هاي بهشتی 

كه طبق روایات و احادیث ائمه اطهار بودند داد و به انسان هاي بهشتی دستور داد كه آدم و 

رورش و تربیت آن ها سلطنت عظیمی فاقد مرز مكانی اوالد او را پرورش دهند و از مسیر پ

و زمانی و كمی و  كیفی براي خود تشكیل دهند. به آن ها وعده داد و فرمود: وآتینا هم 

ملكاً عظیماً یعنی خداوند به آن انسان هاي بهشتی كه آدم و حوا را تحویل آن ها داد و 

وا و فرزندان آن ها سلطنت عظیمی فرمود: از مسیر تعلیم و تربیت این زن و مرد آدم و ح

ام. امام هادي علیه السالم گوینده زیارت جامعه كبیره كه حقیقتاً براي شما مقدر كرده

شناسنامه واقعی ائمه اطهار علیهم السالم است در این رابطه می فرماید: بكم بدأ اهلل و بكم 

افتتاح می  )ص(ما آل محمد یختم. یعنی خداوند زندگی آدم و اوالد آدم را در شعاع تربیت ش

كند و به وسیله شما این زندگی را به ثمر می رساند. در شعاع تربیت شما آدم و فرزندان 

آدم را تعلیم می دهد. تا دین خود را به وسیله این تعلیمات به انتها برساند و این آدم و 

پیشوایان معصوم  اوالد او را به زندگی بهشتی نایل گرداند. فتح زندگی بشر به وسیله شما

است و ختم زندگی كه به معناي تكمیل زندگی بشر باشد هم به وسیله شما پیشوایان 

اند معصوم است. آدم و حوا كه در دامن پیشوایان معصوم به حد بلوغ و رشد عقلی رسیده

اند: تمامی نیكان و خوبان به نام شجره طیبه اند و گفتهدو كلمه ائمه به آن ها تعلیم داده

ستند كه شما را از تعلیمات خود بهره مند می كنند و به زندگی بهشتی می رسانند و ه

تمامی بدان و بدكاران هم شجره خبیثه هستند كه با تبلیغات گمراه كننده و اباطیل خود 

شما و فرزندان شما را به زندگی جهنمی می كشانند. پس تو اي آدم و تو اي خانم حوا اگر 

كه اآلن دارید و بهشت است و همه چیز بدون زحمت در اختیار شما  می خواهید این زندگی

قرار گرفته است دوام پیدا می كند. دوام این زندگی در صورتی ممكن است كه در سایه 

تعلیمات مربیان خود باشید كه خداوند در بهشت شما را تحویل آنها داده است. اگر از سایه 

د كار كنید و یا در شعاع تعلیمات شیاطین قرار این شجره خارج شوید و به هوي و هوس خو

گیرید زندگی بهشتی از اختیار شما خارج شده به جهنم سوزان كشیده می شوید. در نتیجه 

دو شجره به آدم و حوا معرفی كردند شجره طیبه یعنی انسان هاي خوب كه آدم و حوا در 

سان هاي بد كه انسان ها را شعاع تربیت آن ها به حد بلوغ رسیده بودند و شجره خبیثه ان

به كفر و گناه و جهنم می كشانند. در این جا طبق نقل كتاب اخبار عیون الرضا علیه السالم 

از امام هشتم سئوآل كردند كه گناه آدم و حوا چه بود كه خداوند آن ها را از بهشت اخراج 

م حسودي بود یعنی مرد و در این زندگی خشك و خشن دنیا قرار داد. امام فرمود: گناه آد

باشند به جاي این كه متواضع باشد  )ص(او حسد ورزید به مقام اساتید خود كه آل محمد 



 

 

دست آن ها را ببوسد و از آن ها یاد بگیرد با آن ها رقابت و حسادت كرد در نتیجه از 

تعلیمات آن ها محروم شد و در زندگی دنیایی قرار گرفتند. یعنی اخراج آدم از بهشت به 

عناي هبوط فكري از یك وضعیت بسیار عالی كه شاگردي ائمه اطهار باشد. در فرودگاه م

طبیعی و ذاتی خود كه هواي نفس باشد قرار گرفت شما دو كلمه حسادت و رقابت را در نظر 

بگیرید. خداوند دستور می دهد كه اگر كسی را مشاهده كردید مقامش و علمش از شما 

علم او احترام بگذارید و از خدا بخواهید آن علم و مقام را هم به  باالتر است فوري به مقام و

شما بدهد. به علم و مقام او احترام بگذارید تا خداوند شما را هم به علم و هنر آن ها مجهز 

كند. رقابت خود را تبدیل به حسادت نكنید. حسادت صفت شیطان است كه شما را وادار به 

ه جاي این كه در سایه شجره طیبه به علم و دانش برسید ظلم و ستم می كند. در نتیجه ب

رسانید. پس خدا به آدم شاخ و برگ این شجره را قطع می كنید و اساتید خود را به قتل می

می گوید: اي آدم و اي حوا, این زندگی بهشتی یا بركات فراوان براي شما هر چه می 

نزدیك نشوید و در سایه شجره  خواهید استفاده كنید ولیكن به شجره هوي و هوس خود

طوبی كه والیت خدا و ائمه است زندگی كنید. ولیكن آدم گرفتار حسد نفسانی و شیطانی 

خود شد. از آن ها فاصله گرفت و از تعلیمات آن ها محروم شد. این فاصله گیري و 

 محرومیت از تعلیمات پیشوایان دین هبوط از وضعیت بهشتی كه علم و عقل و دانش باشد

و سقوط در وضعیت جهنمی كه هوي و هوس باشد شناخته شد و این هبوط و سقوط در 

مسیر زندگی بشر ادامه دارد تا زمانی كه عقل انسان ها بیدار شود و مربیان الهی و آسمانی 

 خود را بشناسند و تسلیم آن ها شوند. تا زندگی بهشتی براي آن ها دایر شود. 

حوا را در نظر بگیرید و حركت علمی و ایمان انسان هایی  شما حركت ابتدایی فكري آدم و 

كه موجبات حكومت خدا و ائمه را فراهم می كنند به نظر بیاورید و بین این دو وضعیت كه 

باشد به نظر بیاورید اگر          یكی مبدأ حركت و دیگري مقصد حركت و انتهاي حركت می

اي بسازید تا از برهوت وجود خود و جادهمی توانید بین این مبدأ و مقصد خطی بكشید 

نجات یافته از یك خط مستقیم به زندگی بهشتی خود نایل شوید. این خط حركت چه 

هاي كره زمین است و یا خط علم و تكامل در كسانی هستند. آیا خط حركت مانند جاده

 مسیر تعلیم و تربیت. 

 عالم خلقت سه قسمت است:

قت را كه محل زندگی انسان است چنان كه هست به سه در این جا الزم است عالم خل

قسمت تقسیم كنیم. قسمت هایی است كه در مسیر ترقی و تكامل علمی و ایمانی قابل 

كشف است نه در مسیر حركت از جایی به جایی و از شهري به شهر دیگر. این سه قسمت 



 

 

ت مادي و طبیعی كه موجودیت عالم و آدم را تشكیل می دهد عبارت است از یك تشكیال

عالم كه انسان هم از نظر بدنی خود جزیی از این تشكیالت است. به طور كلی می گوییم: 

عالم طبیعت. یعنی تمامی چیزهایی كه از مسیر حواس پنج گانه و از مسیر حس ششم كه 

دانستن و فهمیدن روابط این موجودات است براي انسان قابل كشف و قابل استفاده است 

بینیم و یا امكان دیدن براي ما فراهم می شود و آن چه را با چه را با چشم خود میمثالً آن 

گوش خود می شنویم و امكان شنیدن براي ما فراهم می شود و آن چه را با زبان و دهان 

ها و چشیم و یا امكان چشیدن براي ما فراهم می شود، مانند مزه غذا، شیرینیخود می

بوییم مانند عطرهاي خوب كه هر و یا آن چه را با شامه خود میها و چیزهاي دیگر. ترشی

صبح و شامی خود را با آن معطر می كنیم و یا آن چه با بدن خود لمس می كنیم از نوع 

ها و روابط جنسی و یا امكان لمس بهتر و بیشتر در اختیار انسان قرار می ها و درشتینرمی

م كه قدرت كشف روابط بین موجودات و گیرد. این حواس پنج گانه به كمك حس شش

محسوسات را دارد و بین انسان و آن چه از طریق حواس پنج گانه براي ما قابل كشف است 

رابطه ایجاد می كند مثالً حیوانات حواس پنج گانه ابتدایی را كه آب و علف و چیزهاي دیگر 

ها و طی بین این دیدنیباشد می دانند و دنبال آن می روند ولیكن از حس ششم كه چه رواب

ها است نمی دانند. آن ها نمی توانند به زندگی خود وسعت دهند و خود را از بیابان شنیدنی

ها و آبادي ها براي آن ها قابل كشف خراب به سر زمین آباد برسانند. زیرا روابط خرابی

سند. نمی نیست. خورشید را می بینند و نمی شناسند. آب و هوا را می بینند و نمی شنا

اي دارند به همین كیفیت از علم به محسوسات محرومند داند خودشان با آب وهوا چه رابطه

نمی توانند خود را از بیابان خشك به بیابان آباد پر آب و علف برسانند و اگر هم رسانیدند 

به كیفیت دانستن و فهمیدن نیست ولی انسان ها همه جا آن چه می بینند و می دانند با 

 چه نمی بینند و نمی دانند رابطه پیدا می كنند.  آن

رابطه زمین را با ماه و خورشید و خورشید را با زمین, زمین را با ستارگان و ستارگان را با 

ها را هم ها می توانند نادیدنی ها و ناشنیدنیها و شنیدنیزمین به همین كیفیت از دیدنی

د. این نیروي مغزي و فكري كه ما را از كشف كنند و قدرت و ثروت خود را توسعه دهن

بینید و نمی شنوید مربوط می كند حس طریق حواس پنج گانه و ادراكات آن به آن چه نمی

ششم نامیده می شود یعنی قدرت دانستن و فهمیدن. مشاهده می كنید كه طبیعیون كه 

اند. خود سعه دادهمی توانند كتاب اول طبیعت را بخوانند و بدانند چگونه به زندگی خود تو

را از پیاده روي اسب سواري و از اسب و شتر سواري به ماشین سواري و همین طور عاقبت 

اند كه به عالم ستارگان راه پیدا كنند و از آن چه آن جا هاي فضایی رساندهخود را به سفینه



 

 

استفاده هست استفاده كنند. تمامی طبیعیات كه از راه حواس پنج گانه قابل كشف و قابل 

است و با حس ششم كه علم و دانش است قابل توسعه است همه این ها كتاب اولی عالم 

طبیعت است كه تمامی انسان ها خواهی نخواهی در متن این كتاب متولد می شوند و در 

میان اوراق و صفحات آن كه بدن خودشان هم یكی از آن اوراق است به گردش مشغول می 

ها و كتاب است بخوانند و بدانند و استفاده كنند. این دیدنیشوند تا آن چه در این 

ها صفحه اول كتاب عالم خلقت و طبیعت است و انسان ها در البه الي این صفحات دانستنی

فعالیت می كنند تا آن چه هست بدانند و بخوانند و استفاده كنند. این كتاب در اصطالح 

و یا به نام بیابان عالم خلقت شناخته شده است. قرآن و معارف نبوت و امامت به نام برهوت 

به نام شهر و روستا و ملك و مملكت و باغ و بوستان قابل نام گذاري نیست. مسافرین در 

هایی می رسند و بیابان ها حركت می كنند گاهی هم به چشمه آبی و جنگلی و میوه

بیابان ها گرچه آب و ها و جنگل ها و استفاده می كنند ولیكن می دانند كه این چشمه

علفی در اختیار آن ها می گذارد قابل سكونت و قابل زندگی نیست. شاید انسانی در تاریخ 

پیدا نشود كه خود را به زندگی در بیابان و روستا قانع كند. همه جا از بیابان ها به طرف 

در انتها می دوند و باز از روستاها به روستاهاي دیگر و شهر و مملكت دیگر و روستاها می

بینند تمامی كره زمین بیابانی بیشتر نیست و     نمی تواند با جمادات و نباتات و حیوانات 

ها افتند كه به آسمان ها سفر كنند و ستارهخود انسان را قانع كند و عاقبت به فكر این می

یغمبران را از نزدیك ببینند شاید آن زندگی مطلوب و ایده آل كه بشر را قانع می كند و پ

ها باشد. ولیكن خبر ندارند كه آن چه از اند در میان ستارههم آدرسی از آن زندگی داده

طریق حواس پنج گانه و حس ششم قابل كشف است چه در زمین باشد چه در آسمان همه 

ها و این ها عالم طبیعت است. مقصد جاي دیگر است. جایی است كه شباهت به این دیدنی

 . ها نداردشنیدنی

زندگی است كه در مسیر تكامل و ترقی ایمانی قابل ظهور است. الزم است از حس 

دیگري استفاده كنیم به نام عقل و هدایت انبیاء و اولیاء. تا آن دو زندگی دیگر را كه 

متناسب با خلقت انسان است پیدا كنیم. آن دو زندگی در ماوراء طبیعت است نه در طبیعت 

اوراء طبیعت در اختیار شما خواننده می گذاریم تا بدانید كه این و در این جا شرحی از م

هایی كه دارد در برابر ماوراء طبیعت صفري و یا عدد ها و كیفیتطبیعت با همه كمیت

اي از موهومی بیشتر نیست. خداوند همه جا در كتاب خود و همچنین انبیاء و ائمه جاده

ا تشویق می كنند از آن جاده حركت كنیم تا خود اند و ما رطبیعت به ماوراء طبیعت كشیده

 را به زندگی ایده 



 

 

 آل و زندگی بهشتی برسانیم.

 شرحی در تعریف طبیعت و ماوراء طبیعت: 

طبیعت عالم مادیات و جسمانیات است كه فقط از طریق حواس پنج گانه قابل كشف و قابل 

استفاده است. ماده همین ذرات كوچك و بزرگ است كه با چشم مسلح و یا غیر مسلح 

قابل رویت است. در ذات خود جسم و جسمانیت است خود بخود ذرات عالم از یكدیگر 

ازندگی و با استفاده از اصل دیگري كه عامل اتصال منفصلند. اتصال آن ها با ساخت و س

است قابل استفاده است. ماده در ذات خود ساكن است. نیروي ذاتی ندارد كه خودبخود از 

جایی به جایی برود و یا از حالی به حالی حركت كند و همچنین در ذات خود میت است 

همچنین ماده در ذات خود  نیروي حیات و حركت ندارد كه جنبش حیاتی در او پیدا شود و

سیاه و تاریك است و این سیاهی و تاریكی به معناي عدم روشنایی و عدم رنگ است. 

سیاهی در ذات خود عدم رنگ است كه ماده سیاه است نه این كه رنگی باشد به ماده تعلق 

گرفته باشد و قابل سلب باشد. همچنین تاریكی در ذات خود ماده بی نور است نه این كه 

عدم نور باشد. فالسفه تاریكی را به معناي عدم نور می دانند و سیاهی را به معناي عدم 

رنگ ولیكن قرآن تاریكی را ماده بی نور می داند نه عدم نور زیرا عدم مانند خود عدم است 

ها را آفریدم. خدا فقط قابل جعل و آفرینش نیست. خداوند هرگز ادعا نمی كند من تاریكی

یی را آفریده ولیكن تاریكی خود به خود هست و قابل جعل نیست. تاریكی نور و روشنا

مجعول كه خدا ادعا می كند كه آن را آفریده است ماده تاریك است. در سوره انعام می 

فرماید: و جعل الظلمات و النور. یعنی روشنایی و تاریكی آفریده است. اگر تاریكی فقط 

بل جعل نیست كه خداوند آن را مجعول خود می داند. عدم نور و روشنایی باشد این عدم قا

ظلمات مواد عالم خلقت است. موادي كه در مسیر ارتباط آن ها با یكدیگر و از مسیر ماده 

به اضافه ماده این اجسام بزرگ و كوچك پیدا می شود و بدنه عالم خلقت را تشكیل می 

افاضه نور و روشنایی به ماده آن  دهد. پس ماده در ذات خود سیاه و تاریك است. خداوند با

آورد و با افاضه همین نور و را روشن و رنگین می كند و یك جسم زیبایی به وجود می

اي كه ذاتاً مرده است و حیات ذاتی ندارد با افاضه روح حیات ماده را به روشنایی در ماده

. مثالً خداوند حیات و حركت می رساند و همچنین ماده در ذات خود ذراتی است انفصالی

اگر از این كره زمین رشته اتصالی مواد را بگیرد، كره زمین به صورت خرمنی از پودر سیاه 

ظاهر می گردد كه نه جاذبه دارد و نه رنگ و زیبایی و نه هم حیات و حركت و كماالت دیگر. 

پس عقاید فالسفه درست نیست كه می گویند: ظلمات عدم نور است نه این كه خود هم 

یزي قابل خلق باشد. به آن ها می گوییم: اگر ظلمات عدم محض باشد پس خداوند با چ



 

 

افاضه نور چه چیزي را روشن می كند و با افاضه روح چه چیزي را زنده می كند و یا با روح 

 استمساك چه موجوداتی را به یكدیگر متصل می كند. 

یبایی و اتصاالت است، به عدم به طور كلی كماالت كه حیات و حركت و علم و روشنایی و ز

تعلق نمی گیرد. ما انسان ها از نظر مادیات و جسمانیات فاقد حیات و حركت و زیبایی 

هستیم و از خداوند تقاضا می كنیم به ما حیات و حركت و زیبایی عنایت می كند. گاهی 

نیم احساس می كنیم نیروي حركت ما زیاد است مانند دوران جوانی و گاهی احساس می ك

ایم و نیروهاي جوانی و یا نورانیت و زیبایی از ما گرفته شده است. همه جا كه ضعیف شده

دادن و گرفتن دو چیز الزم است. یكی موجودي كه فاقد سرمایه است از خداوند سرمایه 

طلبد و دیگر آن جنس كه قابل بخشش به موجود فاقد سرمایه است. درست منع و عطاء می

باشد. ما اد و ستد او مانند منع و عطاء ما انسان ها و داد و ستد ما میخداوند متعال و د

 رباییم. بخشیم و گاهی چیزي از كسی می گیریم یا میگاهی به كسی چیزي می

بخشیم یعنی سرمایه می دهیم به كسی كه فقیر است. بخشنده ثروت دارد آن جا كه می

بخشد اگر فقیر نباشد بخشش قابل یر میفقیر فاقد ثروت است. بخشنده از ثروت خود به فق

ظهور نیست و اگر ثروت نباشد بخشیدن تحقق پیدا نمی كند. پس بخشنده غیر از خود 

الزم است ثروت داشته باشد و فقیري هم در آن جا وجود داشته باشد تا از ثروت خود به 

ي است كه فقیر ببخشد. بخشندگی خداوند متعال هم به همین كیفیت است. خداوند موجود

نهایت ثروت و قدرت است و انسان هم موجودي است كه در ذات خود فقیر در ذات خود بی

اي است كه از مطلق و ضعف مطلق و یا صفر مطلق است. صفر عدم محض نیست بلكه نقطه

طریق اضافه و پیدا كردن حجم بیشتر تبدیل به عدد می شود مادیات در ذات خود همان 

اوند غناي مطلق، این جسمانیات و مواد عالم كه در ذات خود فقر صفر مطلق هستند و خد

مطلق هستند از نظر ارزش و ثروت چنانند كه گویی نیستند. از خدا تقاضاي ثروت و قدرت 

و نعمت دارند. به زبان حال می گویند: خدایا ما ضعیف هستیم تو ما را قوي كن ما فقیر 

ما را عالم كن و به همین كیفیت هرچه ندارند  هستیم تو ما را غنی كن ما جاهل هستیم تو

طلبند و خدا به آنها می دهد. خداوند متعال هم در ذات خود غنی است و این از خدا می

غناي خدا قدرت سازندگی اوست. نه مال و ثروتی كه در انباري ذخیره كرده باشد و به 

فرین و علم آفرین. بندگان ببخشد. خدا ثروت نیست ثروت آفرین است. همچنین قدرت آ

قدرتی كه به ما انسان ها می دهد. نیرویی است كه خلق می كند و مانند افاضه روح در 

بدن. افاضه قدرت به بدن ما می كند. مانند ما كه پنكه بدون نیرو را با افاضه برق نیرو می 

ما آن  دهیم و این نیروي برق از وجود ما به پنكه افاضه نمی شود بلكه یك نیرویی است كه



 

 

را تولید می كنیم و به این وسائل برقی افاضه      می كنیم. خداوند هم چنین است. نور 

آفریند به آفریند به جرم خورشید افاضه می كند، آن را روشن می كند و یا نیرو میمی

اجسام عالم می دهد آن ها را به حیات و حركت می رساند. به همین كیفیت هر آن چه در 

هاي نقد و موجودي كه در مسیر آفرینندگی خدا پیدا می شود نه سرمایه عالم است از

انباري ذخیره باشد و خدا آن چه می دهد از آن انبار برداشت كند. پس ثروت خدا قدرت 

آفرینندگی ثروت است. نه ثروت موجودي در انبار، ازاین ثروت ها كه آفریده قسمتی را در 

بخشند. همه جا ثروت ا از این ثروت موجود به یكدیگر میاختیار انسان قرار داده و انسان ه

هاي موجود كم و زیاد می شود قابل تمام شدن است. ولیكن قدرت آفرینش و آفرینندگی 

قابل تمام شدن نیست. هرچه بیشتر بسازند و ببخشند كم و كسري در آن پیدا نمی شود. 

ئنه المسائل یعنی اي خدایی كه در این رابطه با زبان دعا می گوییم: یا من التفنی خزا

سئوآالت مردم و بخشش هاي تو كم و كسري در انبار تو ایجاد نمی كند قابل كم شدن و 

زیاد شدن نیست. ثروتی كه كم و زیادي در بذل و بخشش آن قابل ظهور نیست آفرینندگی 

ت و آفریند. ثروثروت است نه موجودیت آن. ثروت خدا قدرت آفرینندگی اوست. فقیر می

نعمت هم خلق می كند با این ثروت و نعمت مخلوق، فقر فقرا را برطرف می كند و آن ها را 

 به ثروت و قدرت می رساند. 

هاي دیگر وجود مواد عالم محدودیت آن هاست. ماده و مشتقات یكی از خاصیت

ماده در ذات خود محدود است قابل كم و زیاد شدن است. اگر ماده موجود و مشتقات 

همین عالم موجود به نام طبیعت باشد جواب گوي بذل و بخشش خدا و رفع نیاز آن 

انسان نیست زیرا انسان درخواست و خواهش خود نامتناهی است محدودیت ندارد. 

خداوند متعال هم در بذل و بخشش خود نامتناهی است ولیكن ماده و مشتقات آن 

آن چه در انبار طبیعت موجود  متناهی و محدود است اگر قدرت آفرینندگی خدا نباشد

است جواب گوي بذل و بخشش خدا و رفع نیاز انسان نیست. زیرا محدود جواب گوي 

 نامحدود نمی باشد. 

در این جا اشكاالتی كه در نظر فالسفه یا طبیعیون مطرح شده است و حاضر نیستند یك 

نش است. فالسفه و اصل به نام ماده یا وجود بیشتر بپذیرند تزاحم و تعانی اصول آفری

ها طبیعیون می گویند: اگر فروع و مشتقات عالم را به اصول برگردانیم و این شكل و قیافه

كه فروع را از یكدیگر جدا نماییم، آن یكی خورشید و آن دیگري ماه و ستاره و چیزهاي 

یم در ها و شكل ها كه از موجوداتی كه هر كدام شكل معنی دارند بگیردیگر. اگر این قیافه

ها و رنگ ها و قاعده و واقع فروع را به اصول برگردانیم، در انتها تمامی شكل ها و قیافه



 

 

قانون ها محو شد عالم خلقت به عدم مطلق برنمی گردد كه دیگر اصلی نباشد كه از آن 

فرعی به وجود آید. بلكه كل آفرینش به یك اصل برمی گردد. آن یك اصل را مادیون می 

ست و می گویند: ماده ازلی است مخلوق نیست. آن چه از این اصل پیدا می گویند ماده ا

شود مخلوق است و یا می گوییم: اصل حادث نیست قدیم است. آن چه از این اصل ساخته 

ها و ها و شكل ها و رنگ و رونقمی شود حادث است. پس كلمه حدوث مربوط به قیافه

ول جدا نموده. می توانیم آن چه به موجودات قواعد و قانونی است كه این فروع را از اص

ایم از آن ها بگیریم. وقتی كه گرفتیم فروع به اصول عالم و به این فروع و مشتقات داده

ها كه از میلیاردها به توان میلیاردهم بیشتر بوده به نظر فالسفه به برمی گردد. این كثرت

و عرضی و قاعده و قانونی  یك اصل برمی گردد كه در آن حال شكلی و صورتی و طول

وجود ندارد. نمی توانی چیزي پیدا كنی و آن را به نام مخصوصی نام گذاري كنی. در واقع 

اعدادي است كه به مبدأ برمی گردد. مبدأ یك حقیقت بیشتر نیست. مثالً شما آب مطلق را 

برها و بخارها و مبدأ حساب كنید آن چه از این مبدأ جدا شده بارآن ها و برف ها و یخ ها و ا

اند و تمامی مشتقات همه این ها فروعی هستند كه از آن مبدأ كه آب مطلق باشد جدا شده

اند. یك جا می هر كدام به دلیل شكل مخصوصی كه دارند نام مخصوصی هم پیدا كرده

گوییم: ابر و یك جا می گوییم بخار و باز   می گوییم: برف و باران و چیزهاي دیگر كه قابل 

مارش نیست. آن اصل اولی كه آب است در لباس فروع و مشتقات آن قدر زیاد است كه ش

قدرت شمارش را از انسان می گیرد. و اگر این فروع و مشتقات را یعنی تمامی قطرات و 

بخارها و ابرها را به اصل اول برگردانیم تمامی اشكال از نظر ما محو می شود ولیكن اصل 

ت و یك اصل بیشتر نیست. مثل این كه تمام اعداد مركب را از هم اول به حال خود باقی اس

جدا كنید و یا تمامی حروف را از كلماتی كه گفته شده و نوشته شده بگیرید. تمامی اسم ها 

ماند و و عبارت ها گفتگوها و كتاب ها محو می شود و یك اصل به نام حرف بیشتر باقی نمی

ون و تریلیون و تریلیارد را از نظر شما محو می شود و در گفتید میلییا تمامی ارقامی كه می

ماند. پس صفر انتها به جز صفري كه آن ارقام بزرگ را به وجود آورده بود چیزي باقی نمی

نهایت ارقام و اعداد قابل شمارش. و یا حروف یك اصل مطلق یك حقیقت است در لباس بی

از كلمات و عبارات. فالسفه و طبیعیون می نهایت نهایت یا نزدیك به بیاست در لباس بی

ها قابل شمارش نیست چنان كه گویند: كل عالم آفرینش در لباس این شكل ها و قیافه

خداوند ادعا می كند كه خودش شماره مخلوقات را می داند ولیكن اگر این شكل ها و 

آن مشخصات قابل ها و رنگ و رونق ها كه هر چیزي را با مشخصاتی ظاهر نموده و با قیافه

نام گذاري شده است قدرتی پیدا شود تمامی این فروع را به اصول برگرداند. آن چنان كه 



 

 

اعداد را به صفر مطلق برگردانید. آن حقیقت و واقعیتی كه به نام اصل شناخته می شود 

یكی بیشتر نیست و شاید كلمه یك هم بر آن قابل اطالق نباشد زیرا یك و دو عددي است 

ا می سازیم. می توانیم آن یك اصل انتهایی را مبدأ اعداد و خالیق بشناسیم كه عدد كه م

ایم از آن مبدأ جدا شده است. طبیعیون می گویند: وقتی كه فروع را یك تا آن جا كه رفته

به اصول برگردانیدیم مبدأ آن ها همان ماده بی حركت و بی خاصیتی است كه می توانیم آن 

سیم. پس می گویند: ماده ازلی است. آن اصل به نام ماده كه مبدأ تمامی را صفر مطلق بشنا

اشكال و اجسام است مخلوق نیست. بدون اراده كسی یا چیزي از ازل بوده و تا ابد خواهد 

ایم از بود چنان كه قابل ایجاد نبوده قابل اعدام هم نیست. ما می توانیم آن چه به ماده داده

از ماده بگیریم ولیكن نمی توانیم مادیت را از ماده بگیریم و آن  نوع شكل و قیافه و صورت

را به عدم مطلق برگردانیم. ظاهراً در برابر فكر و استعداد بشر اصول اولیه خالیق كه به نظر 

طبیعیون ماده است و به نظر فالسفه چیزي فوق ماده )اگر بتوانند اثبات كنند( آن اصل اول 

م قابل اعدام. اعدام و ایجاد آن برابر هم ممكن نیست. تا امروز در نه قابل ایجاد است و نه ه

طبیعت میلیاردها شكل و قیافه ظاهر شده و معدوم شده ولیكن آن اصل اول كه ماده است 

یا وجود به عقیده فالسفه نه ایجاد شده و نه هم اعدام می شود. هر دو ایجاد و اعدام ممتنع 

ره آبی را آن چنان اعدام كنند كه چیزي از آن باقی نماند است. آیا انسان ها می توانند قط

تا بگوییم الاقل قطره آبی از اقیانوس ها كم شده و از بین رفته است. همه جا ایجاد و اعدام 

ها و قاعده و قانون ها است. ذات ابتدایی خالیق كه همان اصل ها مربوط به شكل ها و قیافه

نسان قابل تصرف نیست كه آن را اعدام كند و یا ایجاد اول باشد به اراده انسان یا غیر ا

 نماید. 

پس به عقیده فالسفه و طبیعیون اصل خالیق یكی بیشتر نیست اطالق عدد یك 

هم بر آن اصل از باب مسامحه است بلكه می توانیم آن اصل را به قول فالسفه مبدأ 

ظر آن ها سازندگی بشناسیم كه خود به خود بوده و خود به خود خواهد بود و به ن

طبیعی یا انسانی بر قد و قامت آن مبدأ عارض می گردد و آن را به اشكال مختلف ظاهر 

می سازد. نه بر اصل و حقیقت آن كه نه قابل اعدام است و نه هم قابل ایجاد. به نظر 

فالسفه از نظر این كه فروع بدون اصول قابل ظهور نیست و اصول هم بدون فروع قابل 

یست می توانیم آن اصل را خداي عالم بشناسیم بگوییم اگر خدایی است همان نمایش ن

اصل ازلی و ابدي است و اگر هم خدایی نیست كه نیست و حاال چطور می توانند كلمه 

اثر و خاصیت خدا را كه علم مطلق و قدرت مطلق است به آن اصلی كه در ذات خود بی

د. نه عقیده فالسفه درست است كه آن را است تطبیق كنند و آن را خداي عالم بدانن



 

 

خداي عالم و مبدأالمبادي و علت العلل تعریف می كنند. عقیده طبیعی هیچ وقت با كلمه 

خدایی كه قدرت مطلق و حیات مطلق و علم مطلق است با آن اصلی كه در ذات خود صفر 

عتقاد به خدا خارج مطلق است قابل تطبیق نیست. لذا طبیعیون عالم كامالً خود را از قید ا

اند و می گویند: آن اصل كه ماده بی شعور است نه قابل ایجاد و نه قابل اعدام است. نموده

چطور می شود سازنده انسان هاي با شعور باشد. ما كه فروع جدا شده از آن اصل هستیم 

ا ها هم از مسیر ساخت و سازندگی پیدفهمیم كه این ارزشدانیم و میارزشمندیم و می

شده نه این كه در اصلی وجود داشته باشد. آیا اگر چند عدد صفر را به یكدیگر متصل كنیم 

تا به صورت عدد یك ظاهر شود و قابل استفاده باشد. این ارزش مال صفر است كه به 

ایم. این خدایی است صورت عدد در آمده یا به وسیله ما كه از تركیب صفرها عدد ساخته

اند كه حقیقتاً از بت ها كه خداي انسان هاي بی فرهنگ و ن پیدا كردهكه فالسفه و طبیعیو

دانش است كمتر است. در صورتی كه همه ارزش ها در لباس فروع ظاهر می شود پس 

اصولی كه فاقد لباسند فاقد ارزشند الاقل بت ها لباس به تن خود دارند و قابل نام گذاري 

دیگر چه ارزشی دارند كه قابل نام گذاري به هستند ولیكن صفرهاي مطلق جدا جدا از یك

كلمه خدا و یا خالق عالم باشند. این مبدأ یعنی ماده ازلی به عقیده طبیعیون و وجودي كه 

براي پیدایش ارزش تبدیل به ماده شده به قول فالسفه چه ارزشی دارد كه خداي عالم 

ا بشر در مسیر تفكر و باشد. این خدایی است كه فكر و فرهنگ بشر به وجود آورده زیر

تعقل می تواند خود را به این اصلی كه مبدأ مشتقات است برساند ولیكن نمی تواند باالتر از 

این مبدأ خود را به جایی برساند كه اگر خدایی باشد وجود او را كشف كند و صفات خدایی 

ه قهراً انسان را را در قد و باالي او پیدا كند. در نتیجه علوم طبیعی یا فلسفی علمی است ك

دانید كه آن اصل مبدأ عرضه خدایی و خدا به آستانه وجود خدا منتقل می كند زیرا می

اند پیدا كنند كه عنوان قدرت مطلق و علم و بودن ندارد و چیزي هم بهتر و باالتر نتوانسته

انكار حیات مطلق بر او قابل تطبیق باشد. در نتبجه بحث هایی است كه انسان ها را در حد 

یا تعطیل وجود خدا قرار می دهد. الزم است اشكاالت علمی و عقالیی كه بر این اصول 

اعتقادي طبیعیون و فالسفه قابل تطبیق است بررسی كنیم شاید راهی علمی و فكري به 

 سوي خدایی كه قرآن تعریف   می كند و یا ائمه اطهار علیهم السالم پیدا كنیم. 

اند و ش امام باقر علیه السالم كه با فیلسوفی رو به رو شدهمطلب اساسی بر طبق فرمای

سخن می گویند این است كه از یك حقیقت دو صنعت مخالف یكدیگر قابل ظهور نیست. 

همه جا تغییرات از مسیر تركیبات قابل ظهور است. فیلسوف از امام باقر علیه السالم 

یزي كه خدا خلق كرده و پیش از آن سئوآل می كند عرض می كند: یا بن رسول اهلل اولین چ



 

 

چیزي نبوده چه چیز بوده است. اولین مخلوق خدا چیست. حضرت جواب می دهد. می 

فرمایند: اولین مخلوق خدا همان اصلی است كه مبدأ پیدایش سایر مخلوقات شده 

همان اصلی كه در مسیر ساخت و ساز و تركیب به صورت این مخلوقات درآمده اولین 

است كه خدا خلق نموده و بعد براي اثبات تعدد اصول كه اصول خالیق از یكی  چیزي

بیشتر است می فرماید: آن اصل ابتدایی اگر در ذات خود حیات بوده پس موت از كجا 

به وجود آمده زیرا هركز در فروع چیزي پیدا نمی شود كه اضافه بر اصول باشد. اگر 

موت و سكون قابل ظهور نیست و اگر  اصل اول در ذاتش حیات و حركت است. پس

اصل اول در ذات خود موت است حیات و حركت بر خالف ذات آن اصل قابل ظهور 

نیست. پیدایش دو حالت در یك حقیقت برهان این حقیقت است كه این دو حالت از دو 

اصل سرچشمه گرفته است زیرا هرگز چیزي نمی تواند از خود نمایشی به وجود آورد 

ف ذات و حقیقتش باشد. مثالً ماده ظلمانی كه در ذات خود سیاه و تاریك كه بر خال

است چگونه بدون منها و اضافه می تواند خود را به صورت جسمی روشن جلوه دهد. 

زیرا ماده در ذات خود ظلمت و تاریك است. هر جا برود تاریك است. چگونه می تواند 

ن كه از اصل دیگري به نام روشنایی اي برخالف ذات خود داشته باشد بدون ایجلوه

استفاده كند پس این كه مشاهده می كنیم مواد در یك جا تاریكند و در جاي دیگر 

روشن، براي كسب روشنایی از اصل دیگري به نام نور استفاده شده است و یا اجسام كه 

باشند. براي پیدایش حیات در آن در ذات خود موت هستند و فاقد حیات و حركت می

ها از اصل دیگري به نام روح استفاده شده است. خداوند اگر بخواهد جسمی را كه مرده 

اي كه زنده باش یا زنده باد آن موجود مرده زنده است زنده كند به محض گفتن كلمه

نمی شود مگر این كه به آن جسم مرده حیات بدهد. نیروي حركت بدهد و چیزهاي 

. به همین كیفیت خداوند متعال آن جا كه اصول دیگر كه منشأ ظهور اختالف می گردد

ایجاد دو اصل را به جعل بسیط  )ع(آفرینش را تعریف می كند و همچنین ائمه اطهار 

گزارش می دهند و می گویند: اول نور آفریدم بعد ظلمات را خلق كردم. ظلمات در این 

گوید: تاریكی جا ماده ظلمانی است نه عدم نور زیرا عدم قابل جعل نیست كه خدا ب

آفریدم گرچه زمانی كه روشنایی نباشد. تاریكی خود به خود هست ولیكن تاریكی 

مطلق غیر از ماده تاریك است. خداوند به مواد اولیه كه در ذات خود از نظر خاصیت 

صفر مطلق هستند به این ماده تاریك ظلمانی از اصل نور روشنایی می دهد. یعنی نور 

با ماده ظلمانی تركیب می شود با این تركیب ماده ظلمانی به كه ذاتش روشنایی است 

صورت جسمی روشن جلوه می كند. نه نور به تنهایی روشنایی بخش است مگر این كه 



 

 

از ماده تاریك منعكس شود یا با ماده تركیب گردد و نه ماده به تنهایی روشنایی دارد كه 

گرداند. خداوند از اصل نور به ماده بتواند خود را نمایش دهد و یا چهره خود را روشن 

تاریك روشنایی     می دهد. مثالً جرم ماه تاریك است ولیكن از نور آفتاب روشنایی كسب 

رنگی و زشتی و زیبایی همه این می كند همین طور پیدایش حیات و حركت و یا رنگ و بی

این رابطه می  ها نمایشی از تركیب اصول مختلف با یكدیگر است. خداوند متعال هم در

فرماید: و من كل شیئ جعلنا زوجین اثنین. یعنی همه چیز از دو اصل مختلف با یكدیگر 

تركیب و تزویج شده است ما در این جا یك صنعت بسیار ساده و ابتدایی را به شما نمایش 

می دهم كه آیا یك چنین صنعت ساده از یك اصل قابل ظهور است یا این كه اصول مختلف 

رد. این صنعت ساده عبارت است از تبدیل آب به یخ و یا بر عكس. فرض كنید شما الزم دا

اید احتیاج به آب دارید و در یخچال هاي قطب شمال و جنوب زندگی می كنید تشنه شده

در آن جا به جز كوه هاي یخ چیزي در اختیار شما نیست. چگونه می توانید بدون استفاده 

یخ را تبدیل به آب كنید و یا آب را با سلب حرارت تبدیل از اصل دیگري كه حرارت باشد 

به یخ نمایید. همین صنعت ساده همراه خود سه اصل الزم دارد. اصل اول عاملی كه می 

خواهد از آب یخ بسازد یا از یخ آب درست كند. اصل دوم حرارتی كه به یخ ها بزند تبدیل 

دند. و اصل سوم آبی كه از آن ها یخ بسازد به آب شوند و یا از آب ها بگیرد تا تبدیل یخ گر

و یا یخی كه از آن ها آب درست كند. با این كه اختالف ذاتی بین آب ها و یخ ها محسوس 

نیست خیال می كنیم آب ها عین یخ و یخ ها عین آب است، در صورتی كه یك چنین 

تلف و متفاوت صنعت ساده دو اصل به نام حرارت و آب الزم دارد چگونه این موجودات مخ

مانند موت و حیات و یا تاریكی و روشنایی و یا سكون و حركت و امثال آن ها از یك اصل 

بدون دو اصل دیگر كه یكی فاعل سازنده باشد و دیگري اصول مختلف و متفاوت تا از 

تركیب آن ها موت و حیات به وجود آورد. با این حساب خداوند كه خبر می دهد اصول 

و از تركیب آن ها با یكدیگر خالیق را آفریده هم وجود خدا راكه اصل مختلف آفریده 

اي كه علت مادي مستقل است اثبات می كند كه فاعل سازنده است و هم اصول اولیه

اند بلكه از اصول پیدایش صنایع هستند اثبات می كند كه از عدم مطلق به وجود نیامده

ور و ماده یا نور و ظلمات اثبات می كند و در متفاوت و مختلف ابتداء دو اصل را به نام ن

احادیثی كه از ائمه وارد شده می فرمایند. خداوند ابتدا شش اصل آفریده بدون سابقه 

آفریده, پنج اصل آن كه از مجردات و نامتناهی هستند انوار پنج گانه اند كه مبدأ رنگ و 

اده است كه از اجتماع و باشند و اصل ششم مروشنایی و حیات و حركت در موجودات می

تركیب آن ها با یكدیگر مخلوقات و موجودات قابل رؤیت ساخته می شوند و اصل هفتم 



 

 

ذات مقدس خداوند متعال كه به اراده خود جاعل اصول شش گانه و تركیبات آن ها در 

عالم خلقت است زیرا هر صنعتی مواد اولیه الزم دارد پیدایش رنگ ها هر كدام اصلی 

الزم دارند كه انوار سفید و سرخ و زرد سبز و بنفش باشد. و خدایی الزم دارند  جداگانه

كه به علم و حكمت خود ابتدا اصول آفرینش را خلق می كند و از تركیب آن اصول با 

آفریند. پس گرچه خدا ظاهر غیرقابل رؤیت است یكدیگر این همه خالیق و عجایب می

 از آن كه خلقی را خلق كند قابل اثبات است.  ولیكن وجود او و علم و قدرت او پیش

اشكالی كه فالسفه و مادیون بر این حقیقت دارند كه موجودیت همه موجودات از تركیب 

اصول مختلف با یكدیگر است و ذات مقدس خداوند متعال هم یك اصل نامتناهی است كه 

ق دارد. دو اصلی نه اصول خالیق شباهت به او دارند و نه هم او شباهت به اصول خالی

هستند كه در ذات و جنسیت ذاتی خود متباین با یكدیگرند نه متجانس مانند دو جسم و نه 

هم متشابه مانند هیوال چنان كه فالسفه می گویند: صورت هاي ذهنی. اشكالی كه بر این 

 ها دارند این است كه می گویند: كسی كه این اصول را تعریف كرده و در اختیار علمفرضیه

و دانش گذاشته گفته است كه ذات خدا و انوار پنج گانه هر كدام در جنسیت خود نامتناهی 

هستد. یك اصل نامتناهی یعنی چیزي كه محیط به زمان و مكان است. نه زمانی را می تواند 

از وجود خود خالی بگذارد و نه هم مكانی را هم می تواند از وجود خود خالی بگذارد. زیرا 

عنی چیزي كه نه خالأ داخلی دارد مانند جسمی كه مجوف است مانند كوزه یا نامتناهی ی

بشكه یا چیزهاي دیگر كه خأل داخلی دارند. یعنی در ذاتشان و وجودشان جاي خالی پیدا 

نمی شود و نه هم خالء خارجی دارند كه در جایی به آخر برسند مانند این كه جرم ستاره یا 

ی رسد كه دیده نمی شود. یك چنین حقیقتی را نامتناهی می نور ستاره در جایی به آخر م

اند: ذات خدا نامتناهی اند گفتهگویند. قرآن و ائمه كه این اصول نامتناهی را تعریف كرده

است. محیط به زمان و مكان جایی پیدا نمی كنید كه از وجود خدا خالی باشد. انوار پنج 

دا نمی كنید كه نور سفید یا نور سرخ و زرد و گانه هم هر كدام نامتناهی هستند جایی پی

 سبز و بنفش نباشد. 

اي و هر جسمی ماده هم گرچه در وجود خود متناهی است اما خواهی نخواهی هر ماده

جایی الزم دارد و در جاي خود چیز دیگري را از جنس نور باشد یا از جنس خدا به خود راه       

نمی دهد. زیرا دو جنس متفاوت در یك ظرف قابل ظهور نیستند. این یك متر مكعب كه از 

ف یك متر مكعبی را پر نموده در جاي خود جسم دیگري را یا چیز ماده پر شده و ظر

دیگري را فرشته باشد یا خدا، راه نمی دهد. این ظرف پر است از وجود ماده پس فرشته در 

كجاي این ظرف می تواند وارد شود یا انوار دیگر یا باالتر وجود خداوند متعال. این ظرف 



 

 

ام، خدا در كجاي این ظرف می تواند د پر كردهیك متر مكعبی را كه من با جسمانیت خو

باشد؟. آیا مزاحمتی بین ما و او پیدا می شود؟. یا خدا این متر مكعب را از جا بردارد و 

خودش جاي آن را بگیرد و یا این یك متر مكعب، خدا را به خود راه ندهد كه از ماده پر 

ن این جا هستم خدا نیست و است، بین دو وجود متباین تزاحمی پیدا می شود؟. اگر م

ها هستند من نیستم. آیا دو جنس در یك ظرف قابل ها نیستند و اگر خدا و فرشتهفرشته

ظهورند؟ ممكن نیست مگر این كه موجود وارد موجود قبلی را خارج كند یا موجود قبلی 

ی گویند موجود وارد را به خودش راه ندهد. باالخره فالسفه و طبیعیون هر دو متفق القول م

كه عالم و مخلوقات آن از یك اصل به وجود آمده. طبیعی می گویند: ان یك اصل ماده 

است و ماده ازلی است. خود به خود بوده كسی آن را خلق نكرده. فالسفه می گویند: آن 

یك اصل حقیقتی فوق ماده است. نامتناهی است. كه خود را به صورت ماده ظاهر می سازد. 

زل می دهد ماده می شود كه طبیعیون هم این جا آن اصل فوق ماده را جنسیت خود را تن

 ماده ازلی می نامند. 

 جواب ابن اشكاالت : 

هاي فالسفه یا طبیعیون از این جا پیدا شده است كه ظاهراً همه چیز در جنسیت فرضیه

 هاي آن چه در عالم است ازها و قیافهمادي خود شریك یكدیگر هستند. اگر این شكل

اند را به هم بزنیم و شكل هر مخلوقی موجودات كه قابل رؤیت و قابل اشاره و شمارهتمامی 

مخلوقات به یك اصل برمی گردد كه آن اصل همین مواد قابل لمس و را از آن بگیریم تمامی 

 قابل درك است.

هر  تنها چیزي در عالم كه با حواس پنج گانه انسان قابل كشف است مادیت موجودات است.

اي ببینیم و قیافه را از آن بگیریم به ماده بر می گردد. حتی همین چیزي را كه در قیافه

بینیم آن ها هم حقیقتی از نور و ظلمت هستند صورت هایی كه در عالم خواب است و می

كه خداوند اگر بخواهد در عالم خواب یا بیداري انسانی را متوجه خود كند الزم است برابر 

شكل مأنوس و قیافه آشنایی بسازد تا از طریق آن شكل مأنوس او را به خود آن انسان 

 متوجه كند و با او حرف بزند. 

گرچه انسان هایی كه خواب دیده اند می گویند: مادرم یا پدرم را خواب دیدم و چنین و 

ند چنان با او حرف زدم ولی آن شكلی كه به صورت پدر و مادر او بوده، پدر و مادر او نیست

شكلی است به قیافه آن ها خداوند متعال می سازد تا طرف را به خود مربوط كند و با او 

 سخن بگوید 

 كنند.ها عالم خواب تعبیر به فرشته میاز آن شكل



 

 

در این جا ممكن است ما بپرسیم خدایی كه این همه به ظاهر و باطن عالم محیط است و از 

ر است چنان كه می گوید: یحول بین المرء و قلبه هر چیزي از خود او به خود او نزدیك ت

اي به ظاهر و باطن یك پیغمبر و یا امام دارد چگونه باز هم چنین خدایی با یك چنین احاطه

اي الزم دارد. الزم است شكلی در عالم خواب یا بیداري به نام براي تماس گرفتن واسطه

قیافه و شكل به پیغمبر برساند. واسطه جبراییل به وجود آورد و پیام خود را به وسیله آن 

و خالئی در كار باشد. در آن فاصله براي ارتباط واسطه الزم  در جایی الزم است كه فاصله

اي نباشد به كیفیتی كه خداوند شدت قرب خود را با اشخاص است ولیكن اگر چنین فاصله

گوید: واقرب الیكم من  كند می گوید: یحول بین المرء و قلبه و یا میو اشیاء تعریف می

اي به نام جبراییل و فرشتگان دیگر الزم جبل الورید. با این شدت اتصال چگونه واسطه

است تا پیام خود را به شخص پیغمبر ابالغ كند. در این جا می گوییم: آن چنان كه خداوند 

و می شناسد بیند به انسان ارتباط دارد انسان با ذات خدا ارتباط ندارد. خدا انسان را می

بیند و نمی شناسند. انسان از خدا فاصله وجودي دارد نه فاصله ولیكن انسان خدا را نمی

ها و فاصله روح انسان با بدن زمانی و مكانی. فاصله وجودي مانند فاصله نیروي برق با سیم

انسان مسلم است كه روح و بدن دو حقیقت متباین و متخالف با یكدیگر هستند. نه روح 

یتی مانند جنیسیت بدن است و نه هم بدن جنسیتی. مانند جنسیت روح است و در جنس

عین حال آن چنان در یكدیگر ادغام شده اند كه همه جاي بدن روح است و همه جاي روح 

بدن. نمی توانیم از ظاهر و باطن بدن خود جایی پیدا كنیم كه روح نباشد و یا در ظاهر و 

كه بدن نباشد یا در ظاهر و باطن سیم جایی پیدا كنیم كه  باطن روح خود جایی پیدا كنیم

برق نباشد و یا از ظاهر و باطن برق كه سیم نباشد. نمی توانیم سیم و برق را در یك حقیقت 

بدانیم كه به این كیفیت دو نمایش متباین دارند. همه جاي سیم تاریك است. جایی را 

را تاریك نمی گذارد. روح در بدن انسان كند و همه جاي برق روشن است جایی روشن نمی

نامیم. تباین باشد. این رابطه را تباین وجودي میمانند همین نیروي برق در صنایع برق می

وجودي گاهی دو شیئ با یكدیگر تباین زمانی دارند مانند امروز فردا و گاهی تباین مكانی 

ایم و گاهی تباین موت و حیات و هدارند، مانند من و شما. هر كدام در مكان معین قرار گرفت

نور و ظلمت و امثال آن یعنی هر دو در فاصله معین هستند و قابل اشتراك و اتحاد با 

یكدیگر نیستند. یكی از این تباینات هم تباین وجودي است. تباین وجودي مانند روح و 

كنیم گل میبدن یا مانند نور خورشید و جرم خورشید یا مانند رنگ و رنگین كه مشاهده 

اند. تباین روح و بدن هم از این قبیل سرخ و سبز و سفید در ظاهر و باطن خود رنگند و ماده



 

 

است در عین حال خدایی كه محیط به ظاهر و باطن است كالم را خود به خود در باطن 

 انسان ایجاد كند و خودش به رسول خدا بگوید: قل هواهلل احد اهلل الصمد. 

یك چنین وضعیتی كه فضاي خالی و متكلم و مخاطب وجود ندارد چه  وساطت جبراییل در

دارد؟. جواب این است كه كالم یك موجی است كه بین متكلم و مخاطب ظاهر          لزومی

می گردد. خواه این موج با تكلم خدا ظاهر شود یا تكلم انسان. خواهی نخواهی موج از نظر 

قیقتی عارض می شود و گوینده آن مكان را و جنسیت عرض است یك تكانی است كه بر ح

كند. و به صورت كالم كند، شنونده آن موج را ضبط مییا موج را با كالم خود ایجاد می

 كند و این موج كه از جنس اعراض است و عرض جوهر الزم دارد.معناي آن را درك می

در او پیدا تكانی عرض بر عدم قابل ظهور نیست زیرا چیزي الزم است كه موج بردارد و 

شود و شنونده آن تكان را و یا موج را ضبط كند. اگر بین متكلم و شنونده هوا نباشد ایجاد 

سخن محال است. از یك متري هم نمی توانند با صداي بلند با هم حرف بزنند و حرف خود 

 را به یكدیگر بشنوانند. 

ود مانند گفتگو به وسیله رادیو گاهی انوار بین با صداي بلند متكلم و مخاطب واسطه می ش

یا تلفن و گاهی هم هوا واسطه نمی شود مانند گفتگوهاي عادي. پس آن جا كه خدا می 

خواهد با رسول خدا سخن بگوید قل هو اله احمد اهلل الصمد، كالم خدا هم عرض است، 

گیرد و حقیقت نیست. الزم است كالم خود را بر موجی سوار كند و قلب پیغمبر آن موج را ب

بداند كه خدا سخن گفته. پس كالم خدا هم حادثه اي است كه در لباس حادثه عرض است 

گرچه در وجود خدا حقیقت است و عرض جوهر الزم دارد. گاهی روح پیغمبر و یا نوري كه 

بین خدا و پیغمبر است مركب پیام خدا می شود و پیغمبر می شنود و گاهی هم هوا بین 

كب سخن می شود. خداوند با موسی سخن می گوید دیگران هم می خدا و یك پیغمبر مر

شنوند و خداوند با پیغمبر اسالم در همانی كه مردم در كنارش سخن می گوید ولیكن سخن 

خدا را فقط پیغمبر می شنود و دیگران نمی شنوند و این هر دو كالم عرضی است كه جوهر 

 الزم دارد. 

ج كالم خدا به وسیله هوا به گوش موسی می رسد و آن جا كه با موسی سخن می گوید مو

دیگران هم می شنوند ولیكن آن جا كه با رسول خدا سخن می گوید موج كالم خدا بر نور 

عارض می شود و با قلب پیغمبر و یا به گوش آن حضرت می رسد و موج نوري سر و صدا به 

كنند كه قلب درك می آورد فقط گوینده و شنونده از طریق اصطكاك نور بهوجود نمی

گوینده سخن گفته و شنونده شنیده است لذا گفته اند هر وقت آیه اي از آیات قرآن در 

شده است. شده حالت پیغمبر اكرم غیر عادي عوض میمحضر مردم بر پیغبر نازل می



 

 

كسانی كه آن حالت را دیده اند گفته اند: حالت غشوه و غش بر پیغمبر عارض شده با این 

اي و نه غشی بوده كه نوعی مرض است كه به انسان عارض می شود. بلكه در غشوه كه نه

اش از مردم قطع شده. پس كالم خدا هم كه آن حال با خداي خود رابطه پیدا كرده و رابطه

عرض است، تكانی است كه به اراده خدا پیدا می شود، جوهر الزم دارد كه اگر نور خالص 

ه شده و اگر مركب پیام هوا باشد جبراییلی در كار نیست. بین است به نام جبراییل شناخت

موسی و خدا هوا واسطه است و بین یپغمبر اسالم و خدا نور واسطه است كه آن نور قابل 

رؤیت نیست. پس سخن گو گرچه خدا باشد كه نزدیك ترین موجودات به انسان است و یا 

 ر این فاصله واسطه الزم است.انسان باشد كه بین گوینده و شنونده فاصله است د

كند و با او حرف پس در همین جا كه خداوند تبارك و تعالی با پیغمبر خود رابطه برقرار می

زند همین رابطه و حرف هم صنعتی است كه بین متكلم و مخاطب پیدا می شود. صنایع می

قطارسازي و  خدا و صنایع انسان ها بر دو قسم است: صنایع طبیعی، مانند ماشین سازي و

خانه سازي و امثال آن ها صنایع دیگر به معناي سخن و كالم سخنانی كه می گوییم: صنعت 

نویسیم صنعت ماست. صنایع چیزي است كه به اراده سازنده ماست و سخنانی هم كه می

پیدا می شود نه به جلوه سازنده. فالسفه صنایع طبیعت را جلوه خدا می دانند جلوه مانند 

به صورت ابر و بخار و باران ظاهر می شود. این ابر و باران صنعت دریا نیست بلكه  دریا كه

باشد و یا روشنایی كه در عالم به وسیله خورشید و ماه پیدا می شود. این جلوه دریا می

روشنایی جلوه خورشید و ماه است نه این كه صنعت خورشید و ماه باشد. خورشید و ماه از 

 تند و از طرف دیگر نور و روشنایی جلوه خورشید و ماه است. یك طرف صنعت خدا هس

خداوند متعال هم دو نوع آفرینندگی دارد، یكی صنایع طبیعی كه این همه انسان و حیوان 

آفریده و این همه خالیق خلق كرده و صنعت دیگر خدا كالم و بیان است كه با پیغمبران در 

بیان خود را به صورت قرآن در صفحات كتاب و زند و یا كالم و خواب یا بیداري حرف می

كند. نه كلمات خدا جلوه ذات خداست و نه هم خالیق خدا جلوه ذات خدا كاغذ ایجاد می

هستند زیرا جلوه و تجلی در جایی پیدا می شود كه موجود متجلی در آن جا نباشد. خدا 

یی پیدا كنید كه خدا در در كجا جلوه كند كه خودش در آن جا نباشد آیا شما می توانید جا

 آن جا نیست و در آن جا جلوه كند تا دیده شود. 

خداوند همه جا در ظاهر و باطن عالم است. هم خالیق خدا صنعت خدا هستند كه گاهی    

می سازد و گاهی نمی سازد و هم كلمات خدا صنعت خدا هستند كه گاهی می گوید و گاهی 

كالم جلوه كند یا به صورت مخلوقی جلوه نماید این  نمی گوید. اگر در جایی خدا به صورت

جلوه ذات خدا است نه این كه مخلوقی از مخلوقات خدا باشد. مثالً باران و برف جلوه ذات 



 

 

دریا هستند یعنی دریا خود را به صورت برف و باران به نمایش می گذارد نه این كه به اراده 

از جنسیت عین دریا هستند دریا هم آب است خود برف و باران می سازد. لذا برف و باران 

كند نه این كه برف و باران هم آب است. همچنین خورشید با جلوه خود فضا را روشن می

فرستد. اگر خالیق هم جلوه خدا باشند در ذات كند و به فضا مینور و روشنایی را تولید می

وند متعال مانند رابطه و جنسیت خود ذات خدا و جنس خدا هستند. رابطه خالیق با خدا

باشد كه از نظر شكل و قیافه با هم فرق دارند ولیكن در جنسیت برف و باران با دریا می

ذاتی و آبی یك حقیقت هستند. چه طور كسی می تواند بگوید: خالیق جلوه ذات خالق 

 هستند با این كه اگر جلوه خدا باشند در وجود خودشان خاصیت خدایی دارند. خود به خود

 عالم هستند خود به خود قادرند. 

خدا یك حقیقتی است غیر از خالیق و با خالیق خود تباین ذاتی دارد. نه خالیق در 

جنسیت خود مانند خالقند و نه هم خالق در جنسیت ذاتی خود مانند مخلوقند/ دو جنس 

یكی از  باشند. بین این دو جنس خالق و مخلوق آثار مبادله می شود.متباین و متخالف می

 جمله آثار كه بین خالق و مخلوق مبادله می شود كالم و بیان است .

خداوند آن چنان كه خالیق را می سازد و گاهی نمی سازد، سخن هم می گوید و گاهی     

نمی گوید. پس در جایی اگر جلوه ذاتی خدا الزم باشد در همین جاست كه خدا با پیغمبر 

زند. این جا كه حرف زدن خدا موجی است بر قلب و میخود تماس می گیرد و با او حرف 

كند با ذات خودش ایجاد كند. اگر پیغمبر وارد می شود فشاري كه به وسیله موج ایجاد می

این فشار به وسیله ذات خدا بر قلب پیغمبر وارد شود و پیغمبر درك كند كه خدا با او حرف 

بدانیم كه با ذات خود فشاري به صورت  زده می توانیم كالم خدا را در این جا جلوه خدا

اش این است كه كالم در این جا جلوه خدا باشد كالم در قلب پیغمبر ایجاد نموده الزمه

ولیكن اگر با اراده خود تكانی یا موجی به صورت كالم ایجاد نموده و آن موج بر قلب پیغمبر 

خداوند است كه با اراده خود  وارد شده و پیغمبر كالم خدا را شنیده كالم در این جا صنعت

موجی به صورت كالم ایجاد كرد. و آن موج را بر قلب پیغمبر اكرم وارد نمود. پس در این جا 

براي ایجاد كالم سه اصل الزم است یكی گوینده كه خداوند متعال است كالم ایجاد نموده و 

، آن كالم را از خدا باشدبه طرف پیغمبر فرستاده است اصل دوم شنونده كه پیغمبر خدا می

كند و می داند كه خدا سخن گفته و اصل سوم واسطه اي كه كالم را از خدا دریافت می

بگیرد و به قلب پیغمبر نازل كند و آن اصل گاهی هواست كه موج كالم خدا بر هوا عارض 

می شود مانند جایی كه با موسی سخن می گوید كه دیگران هم اگر آن جا باشند می شنوند 

گاهی موج كالم بر نوري عارض می شود كه از یك طرف به خدا مربوط است و از طرف  و



 

 

كند. نظر به این كه امواج نوري بسیار لطیف و بی سر و دیگر با قلب پیغمبر ارتباط پیدا می

باشد دیگران نمی توانند كالم خدا را درك كنند، فقط قلب پیغمبر آن موج را صدا می

 داند كه خدا چه فرموده است.  احساس كند و       می

كند می فرماید: و نزلناه علی در این جا خداوند كیفیت نزول قرآن را این این طور ذكر می

قلبك یعنی ما قرآن را بر قلب تو وارد كردیم با این كه قرآن كالم است و كالم سر و صدایی 

ن قدر اتصال وجودي است كه در فضا و در هوا پیدا می شود ولیكن در این جا سول خدا آ

با خداي خود دارد كه الزم نیست بین پیغمبر و خدا هوا واسطه باشد بلكه نوري واسطه 

كند كه دیگران بشنوند و در این جا الزم است و نور هم با تكان خود سر و صدا ایجاد نمی

بوط به است بدانیم پیغمبران و ائمه از نظر روانی با دیگران فرق دارند. پیشرفتگی آن ها مر

باشد كه همه جا رابطه مستقیم با خدا دارند و خدا هم با آن ها رابطه رشد روانی آنها می

مستقیم دارد ولیكن دیگران كه در شأن و مقام آن ها نیستند از نظر روانی با خدا فاصله 

دارند و نه براي خدا ممكن است كالم و بیانی بی سر و صدا به طرف آن ها ارسال كند و نه 

 ي آن ها ممكن است كه بدون سر و صدا كالم خدا را بشنوند.برا

لذا ائمه اطهار به همان علم و دانشی مجهزند كه خدا مجهز است و آن چنان با خدا رابطه 

اي به میزان یك میلیاردیم میلی متر هم با خدا فاصله ندارند. مجهز به علم و دارند كه ذره

ه می گوییم: یابن یس یابن طور یابن العادیات یا باشند. جمالت دعاي ندبه كقدرت خدا می

به آن ها می گوییم: قرآن ناطق، از این جهت است كه خداوند از آن ها یك قرآن مجسم 

ساخته یعنی آن ها در ذات خود علم قرآنند كلمات قرآنند. قرآن ناطقند. آن ها براي بیان 

ندارند زیرا این قرآن در قلب آن  قرآن و بیان علم قرآن احتیاجی به این قرآن خطی و چاپی

 ها و ذات 

 آن ها متمركز شده است.

آثار وجودي خدا خواه مانند خالیق باشد یا مانند كلمات و عباراتی كه با این حساب تمامی 

همه این ها صنعت خداوند متعال است كه با اراده خودش در  ،با پیغمبران سخن می گوید

ایجاد  ند یا در ارتباط با پیغمبران، سخن و كالمیكصفحه عالم موجوداتی را خلق می

كند و با آن سخن و كالم یا با خالیقی كه خلق نموده علم و قدرت خودش را به نمایش می

می گذارد. الزم است بدانیم كه همه جا معرفت به خدا و یا به اشیا و اشخاص مقدم است بر 

آورد ولیكن آثار علم و به وجود نمیرؤیت خدا و یا رؤیت اشیاء و اشخاص. رؤیت، معرفت 

آورد. اگر انسان بعد از تولد بالفاصله خدا را ببیند از كجا می داند قدرت معرفت به وجود می

كه این خداست و خدا خیلی قدرت و عظمت دارد. دیدن خدا در حالی كه انسان معرفت به 



 

 

طهار علیهم السالم آثار علم خدا ندارد مانند دیدن موجودات دیگر است. لذا خداوند و ائمه ا

و قدرت خود را بر نشان دادن خود مقدم داشته اند. چه قدر زیاد ائمه قبلی را دیدند، در 

نشستند      ولیكن معرفت به آن ها نداشتند بلكه موجبات اذیت و آزار آن ها حضور آن ها 

ان آخرالزمان هرگز كردند ولیكن شیعیان ائمه در دوران غیبت و مخصوصاً شیعیرا فراهم می

امام را ندیده اند و           نمی بینند ولیكن معرفت به او دارند و هرگز كسی را شریك آن ها 

قرار نمی دهند و آن ها را مانند پیشوایانی كه دیده اند یا می بینند نمی دانند. امتیازاتی كه 

شند براي آن ها قائل براي چهارده معصوم قائل هستند براي دیگران گرچه شاگرد آن ها با

 نیستند.

دانست در آینده چه قدر زیاد علماء و دانشمندان در خط امر به معروف با این كه خداوند می

كنند كنند و تا اندازه اي هم تحول و تكامل در جامعه ایجاد میو نهی از منكر قیام می

له علماء و دانشمندان ولیكن كاري كه به وسیله امام ها قابل اجرا و قابل ظهور است به وسی

قابل اجرا نیست. پیغمبر اكرم كه كامالً عارف و كامل به وضعیت خودش و ائمه اطهار 

كند می فرماید: انی باشد از دو یادگار خود كه كتاب و عترت باشد تعبیر به ثقلین میمی

 تارك فیكم الثقلین 

گذارم كه هر یك از این دو كتاب اهلل و عترتی. یعنی من دو یادگار در میان شما باقی می 

یادگار از نظر عظمت و وزنه اي كه دارند برابر جن و انس هستند یعنی تمام افراد بشر را از 

ابتدا ظهور در این عالم تا انتهاي كمال كه در مكتب خدا فارغ التحصیل می شوند. این 

 ادگار من ندارند. جمعیت كثیر به نام جن و انس در دنیا و آخرت برابري با یكی از این دو ی

وزنه جن و انس به وزنه هر یك از امام ها و یا قرآن نمی رسد. پس آن ها هستند كه كامالً  

می توانند حكم خدا و حكمت خدا و دین خدا و عدالت او را در جهان بشریت به نمایش 

. پس بگذارند و انسان ها را در مسیر تعلیم و تربیت و فیض رسانی به انتهاي كمال برسانند

آنها گرچه در ظاهر مانند سایر افراد بشر هستند ولی در باطن مطهر و مظهر علم خدا و 

 باشند.قدرت خدا می

آن چنان پیشرفته هستند كه خداوند علم آن ها را برابر علم خود و قدرت آن ها را برابر 

رمودند: قدرت خود و رضا و غضب آن ها را برابر رضایت و غضب خود می داند. امام صادق ف

ان اهلل فوض الینا االمر. یعنی خداوند امر دین خود را و تربیت خود را به ما واگذار نموده 

رسانیم و دشمنان ها را به زندگی بهشتی میاست. ما هستیم كه با علم و دانش خود بهشتی

كنیم. در تفسیر این دو آیه در آخر سوره غاشیه كه خداوند می خود را در جهنم رها می

افراد بشر در آخر كار به ماید: ان الینا ایابهم و ان علینا حسابهم. یعنی برگشت تمامیفر



 

 

افراد بشر هم با ما خواهد بود و در زیارت جامعه هم این  باشد و حساب تمامیطرف می

جمالت را می خوانیم كه می گوییم: الینا ایابكم علینا حسابكم. ظاهر آیه این است كه 

ها در قیامت خداوند متعال است و حساب مرد هم با خداوند متعال  آخرین مرجع انسان

می فرماید: حساب مردم با ما و برگشت آن ها هم به سوي ما      )ع(است ولیكن امام صادق 

است. هر جا در قرآن كلمه اي با ضمیر متكلم مع الغیر استعمال می شود  )ص(آل محمد 

 مرجع ضمیر ائمه اطهارند. مانند ضربنا، قتلنا، نصرنا، انزلنا، آن

كند كند خود را با ضمیر متكلم وحده ذكر میخداوند آن جایی كه فقط خود را معرفی می

مثالً در شب بعثت حضرت موسی  به او می گوید: انی انا اهلل ال اله اال انا فاعبدنی و اقم 

كند ولی جاي میالصلوه بذكري. همه جا در این آیه فقط خود را به روبیت و الوهیت تعریف 

دیگر   می فرماید: انا نخن نزلنا الذكر و انا له لحافظون یعنی فقط ما هستیم كه قرآن را نازل 

 كنیم.كردیم ما هستیم كه آن را در طول تاریخ حفظ می

كنیم با آن جا می گوید: من خدایم و این جا می گوید: ما قرآن را نازل كردیم و حفظ می

خن می گوید و نشان می دهد كه در حفظ قرآن و نزول قرآن ضمیر متكلم مع الغیر س

 كسانی هستند كه با خدا همكاري دارند.

كنند و دین و آن ائمه اطهار هستند كه با خداوند متعال خالصانه و مخلصانه همكاري می

خدا را رواج می دهند لذا دین كامل خدا به وسیله این انسان هاي كامل در اختیار مردم 

كنند و تعلیم می دهند و در زندگی آخرت ته، در دوره زندگی دنیا آن را تبلیغ میقرار گرف

كنند و مردم را به زندگی بهشتی خود می آیات قرآن و قوانین الهی را اجرا میتمامی 

رسانند. پس این جمالت در دعاي ندبه كه می گویند: اي امام زمان تو پسر یس و طه و 

رآن گویاي خدا شما ائمه اطهار هستید و در زبان ائمه مشهور هاي دیگر هستی یعنی قسوره

 است كه امام ها قرآن ناطق اند و این قرآن معروف قرآن صامت.

هاي مجسم قرآن در انتهاي این قسمت كه ائمه اطهار السالم را به عنوان قرآن ناطق و سوره

كند می فرماید: میكند چند كلمه هم در اطراف معراج حضرت رسول اكرم بیان معرفی می

 جملۀ: یابن من دنی فتدلی فكان قاب قوسین او ادنی:

و فكري و اي پسر آن آقایی كه به خدا نزدیك و نزدیك تر شد و آن چنان اتصال علمی 

ایمانی پیدا كرد كه مانند دلوي شد در اختیار خداوند تبارك و تعالی تا آن چنان كه دلو را از 

حیات خود وارد فضاي باز می شود خداوند متعال هم این  كشند و با آبچاه بیرون می

پیغمبر بزرگوار را از چاه طبیعت و عالم خلقت باال كشید و باال برد و آن چنان كه صد در صد 

 در اختیار خداوند متعال قرار گرفت و به ذات وجود خود نزدیك شد، به خداي برتر و باالتر. 



 

 

عراجی حضرت رسول اكرم بحث كنیم تا حقیقت الزم است قدري درباره معراج و سیر م

معراج كه یكی از عجایب حوادث تاریخ نبوت است آشنا شویم. خداوند در دو سوره از 

كند. یكی آیۀ: سبحان الذي هاي قرآن داستان معراج حضرت رسول را تعریف میسوره

نام گذاري ي اسري... در سورۀ اسري كه به مناسبت سیر معراجی پیغمبر اكرم به سورۀ اسر

شده است. می فرماید: منزه است خدایی كه بنده خود را از این شب تاریك ظلمانی سیر 

داد و او را در برابر خداي خود به پا داشت خداوند متعال شنوا و دانست و دیگر سوره 

كند و حركت او را تعریف می )ص(والنجم است در آن جا خداوند سیر معراجی حضرت رسول 

ه المنتهی گزارش می دهد می فرماید: ثم رآه نزله اخري عند سدره المنتهی اذ را تا سدر

یغشی السدره ما یغشی... یعنی زمانی كه خداوند در مرتبه دوم او را ترقی داد و باال برد تا او 

دانید سدره المنتهی چیست و چه كسی را به سدره المنتهی مربوط ساخت. شما نمی

المنتهی در سایه ذات مقدس خداوند متعال قرار گرفته و نور باشد و چگونه آن سدره می

علم خدا در وجود او تجلی نمود او را مجهز به جالل و عظمت خود نموده است. یكی از 

كند قرآن كتاب خداست و اصول و فروع آن را خدا گفته و دالیلی كه صد در صد ثابت می

مقام و موقعیت ائمه اطهار علیهم  نوشته است همین داستان سیر معراجی پیغمبر اكرم و

باشد. شما عالم خلقت را از نظر می )س(السالم و مخصوصاً مقام و موقعیت حضرت زهرا 

ساخت و ساز در نظر بگیرید و بعد ابتدا و انتهاي عالم خلقت را به نظر بیاورید كه وضعیت 

وضعیت روحی و فكري و روحی انسان در ابتداي عالم خلقت چگونه و چه طور است و این 

 در انتهاي عالم خلقت چگونه و چه طور می شود.علمی

انسان را در ابتدا عالم خلقت و هنري و مقامی اگر بتوانید وضعیت وجودي و فكري و علمی 

 كه 

بعد از تولد وارد مكتب والیت خدا می شود و هستی انسان را در انتهاي عالم خلقت كه 

شناخت كه انسان در ابتداي ورود به مكتب والیت  چگونه و چه طور شده است. خواهید

مانند بذري است كه در دل خاك دفن می شود و جز خدا كسی و چیزي را نمی شناسد كه 

 این بذر كوچك را از دل خاك بیرون آورد و به فضاي آسمان باال ببرد.

الم در ابتدا خلقت بین انسان و خداي عالم سه جهان نامتناهی خلق شده كه این سه ع

نامتناهی با یكدیگر تباین وجودي دارند و شبیه یكدیگر نیستند. انسانی كه سیر معراجی 

خود را به انتها می رساند از این سه عالم نامتناهی بایستی بگذرد و خود را در انتهاي عالم 

ها و موجودات و مخلوقات را ستارهكه ذات مقدس خداوند است قرار دهد. یعنی تمامی 

ها را همه این ها را كه از ها را و صحراها و دریاها را و نور و ظلمت و فرشتهو ماه هاخورشید



 

 

نظر پهنه وجود نامتناهی هستند پشت سر خود قرار دهد و با خداي عالم مالقات نماید. 

چنان وضعیتی پیدا كند كه ببیند و احساس نماید كه در حضور خدا حاضر شده خدا را 

زند و خدا با او سخن می گوید و اسرار علم خود را و كلید خزائن بیند و با او حرف میمی

رحمت خود را در اختیار او قرار می دهد خودش بین خدا و همه خالیق واسطه می شود و 

 بدون واسطه به خداوند تبارك و تعالی مربوط می گردد.

و هر سه همه  این سه عالم نامتناهی از نظر شكل و قیافه و هندسه و قانون درهم ادغامند

ها و كنید كه عالم طبیعت نباشد. ماده و خصایص ماده و كمیتجا هستند. جایی را پیدا نمی

ها كه به عالم ها و كیفیتها نباشد بلكه همه جا هست و خالء از وجود این كمیتكیفیت

 شكل داده است محال است.

روحانیت در عالم طبیعت هرجا طبیعت هست روح و روحانیت هم وجود دارد. خالء از روح و 

محال است و در عین حال وسعت عالم روح در برابر وسعت عالم طبیعت مانند بی نهایت در 

مقابل صفر مطلق است. شما وسعت نور چراغی كه روشن كرده اید در نظر بگیرید. یك 

چراغ برق صد ولتی یا هزار ولتی روشن می شود حجم چراغ برق خود را در برابر حجم 

ی چراغ قرار دهید ببینید روشنایی چراغ از كجا تا كجا گسترش دارد و هیكل چراغ روشنای

از كجا تا كجا. درست مقایسه حجم المپ برق و با حجم نور و روشنایی آن مانند مقابله صفر 

ها می توانید كشف كنید كه شما با بی نهایت است. این وسعت را از همین رادیوها و تلفن

زنید. همین ها یا میلیون كیلومتر آن طرف عالم حرف میدارید با هزار گوشی تلفن را بر می

شعاع نور و نیروي تلفن مركب كالم شما و بیان شما می شود كه كالم شما را به آن سر عالم 

می رساند یا واضح تر بگوییم شما جرم خورشید را در برابر نور خورشید قرار دهید وسعت 

ا تا كجا هست كه به صورت یك دایره كوچك در برابر شما جرم خورشید به نظر شما از كج

نمایش دارد     ولیكن وسعت نور خورشید را در نظر بگیرید و ببینید از جرم خورشید تا 

ها گفته اند: خورشید با نور خود فضایی برابر ده كجا وسعت دارد و آن چنان كه فضا شناس

ی را در برابر چهار ثانیه با پنج ثانیه نوري كند و اما جرم خورشید فضایسال نوري را پر می

كند و گفته اند: جرم هزار كیلومتر فضاي خود را پر می 533فرا می گیرد. نور در ثانیه 

 خورشید یك میلیون برابر جرم كره زمین است.

محیط كره زمین را چهل هزار كیلومتر حساب كرده اند كه محیط جرم خورشید چهل 

زمین است در این جا می توانید وسعت نور خورشید را با وسعت عالم  میلیون برابر نظر كره

طبیعت در اختیار را قرار می گیرد. این كتاب دوم عالم خلقت است و اما كتاب سوم ذات 

مقدس خداوند متعال است كه به هیچ وجه قابل مقایسه با عالم نور و روح و یا عالم طبیعت 



 

 

هر و باطن عالم احاطه وجودي دارد و همان كیفیتی نیت. خداوند به ذات مقدس خود به ظا

 كه نور خورشید بر جرم خورشید محیط و مسلط است.

خداوند متعال هم به احاطه وجودي خود بر نور عالم یا روح عالم و جرم عالم احاطه وجودي 

ه دارد. پیغمبر اكرم این دو عالم نامتناهی را پشت سر گذاشته خود را به مالقات خدا رسانید

است. پس می توانیم وسعت فكري خودمان را با وسعت روحی و فكري پیغمبر اكرم یا ائمه 

اطهار مقایسه كنیم تا معلوم شود ما در كجاي راه تكامل هستیم و آن ها در كجاي این 

 راهند. آن ها در انتهاي این راه تكامل و ما در ابتداي آن هستیم. به قول شاعر می گوید:

 عطار گشت                           ما هنوز اندر خم یك كوچه ایم. هفت شهر عشق را 

شعرش بسیار مبین حقیقت است اگر خودش چنان كه گفته است بداند و بشناسد این هفت 

شهر عشق هفت آسمان و زمین است كه شكل عالم را تشكیل می دهد. این بود مختصري 

كه تا مانند او نرویم و نبینیم آگاهی و آشنایی به  )ص(در تعریف معراج حضرت رسول 

 كنیم.حقیقت معراج او پیدا نمی

كند و هر انسانی كه در خط او حركت می )ص(در این جا الزم است بدانیم حضرت رسول اكرم 

و می خواهد خود را به جایی برساند كه آن حضرت رسیده است، الزم است در طول و عرض 

 انتها برساند. سیر طولی و سیر عرض و عمقی. عالم مسیر خود را به

در ذات خود در محاصره سه خط به نام طول و عرض و عمق است همان طور كه هر جسمی 

سیر تكاملی هم در طول و عرض و عمق، عالم مجهز به همین سه خط است. كل عالم خلقت 

بزرگ هستیم و ذات  را به صورت كره نامتناهی فرض كنید كه ما انسان ها در مركز این كره

مقدس خدا در انتها و انسان هاي كامل در محیط مسلط بر داخل و خارج این كره قرار 

گرفته است. شما آن سه خط طول و عرض و عمق را كه از خصایص اجسام و از خصایص 

عالم طبیعت است این سه خط را در عالم روح و روحانیت و علم و حكمت جستجو كنید 

هر عالم نمود و نمایش دارد در باطن عالم یك صورت محدود در برابر یك زیرا آن چه در ظا

دانیم كه شیئ محدود گرچه بسیار بزرگ برابر هفت حقیقت نامحدود است و این را هم می

آسمان و زمین باشد باز هم برابر شیئ نامحدود مانند صفر در برابر بی نهایت است. آن سه 

حث یاد آوري شد یكی كتاب ماده و طبیعت یعنی كتابی كه عالم یا سه كتابی كه در ابتداي ب

 از طریق حواس پنج گانه قابل كشف است.

ها و عالم ملكوت مانند صفر این كتاب ماده و طبیعت در برابر كتاب روح و روحانیت و فرشته

در برابر بی نهایت است. باز این دو كتاب در برابر عظمت خدا مانند صفر در برابر بی نهایت 

است. اما چه طور این مسئله را قبول كنیم كه یك بی نهایت در برابر بی نهایت دیگر صفر 



 

 

باشد زیرا وضعیت صفري گرچه قابل تطبیق بر بی نهایت دیگر نیست چه طور این قضاوت 

قابل قبول است كه یكی از این دو بی نهایت در برابر بی نهایت دیگر صفر باشد. زیرا صفر 

ز خود كه عدد باشد خواهی نخواهی محدود است، ابتدا و انتها دارد و این در برابر باالتر ا

باشد. از یك طرف این عالم را در برابر باالتر ابتدا و انتها متباین با یك حقیقت نامتناهی می

دانیم و از طرف دیگر این عالم روح و روحانیت را در برابر عالم نازل تر از از خود محدود می

 بیعت است بی نهایت می شناسیم. خود كه عالم ط

دانیم و در برابر پایین تر از خود نامحدود و یعنی فضایی را در برابر باالتر از خود محدود می

باشند. این دو كلمه )محدود و نامحدود( نقیض یكدیگرند قابل انطباق بر یك حقیقت نمی

د نیست. شما عالم یك حقیقت اگر محدود است نامحدد نیست و اگر نامحدود است، محدو

روح و روحانیت و فرشتگان و ملكوت و اتصال آن را در برابر باالتر از خود كه ذات مقدس 

دانید و در برابر عالم طبیعت كه نازل تر از روح و روحانیت است خداوند است محدود می

نامحدود    می شناسید. مانند این است كه اگر یك انسانی را چنین تعریف كنید از یك 

طرف بگویید قدش تا بی نهایت بلند است و باز جاي دیگر بگویید: قدش از هزار متر و صد 

هزار متر بلندتر است یك انسان از نظر قد و باال را در دو عبارت تعریف كنید. بگویید: بی 

نهایت قد و باال یا صد هزار متر قد و باال، هم بی نهایت هم محدود. این تعریفات را 

امند یا نقیض یكدیگر می دانند. دو نقیض با همدیگر قابل قبول نیست مثل متناقضین می ن

 این است كه بگویی خدا هست 

 و خدا نیست.

من هستم و من نیستم. حتما یكی از این دو تعریف خالف حقیقت است. اگر هستی شما 

درست است كه هستید، نیستی شما غلط است و اگر نیستی شما درست است، هستی شما 

ست. به زبان فلسفه می گویند: النقیضیان وال یجتمعان. یعنی دو كلمه ضد و نقیض غلط ا

قابل اجتماع با یكدیگر نیستند. یك حقیقت یا هست یا نیست. اگر نیستی درست است 

هستی غلط است و اگر هستی درست است نیستی غلط است. پس شما عالم دوم را كه عالم 

از خود كه ذات مقدس خداوند متعال است نامحدود می  روح و روحانیت است در برابر باالتر

دانید و در برابر عالم نازل تر كه عالم طبیعت است شناسید و خدا را بر آن محیط می

نامحدود         می شناسید. این محدود و نامحدود دو نقیض است. یك قضاوت درست است، 

 محدود یا نا محدود. نمی شود كه هر دو درست باشد.

محدود است در یك جایی تمام می شود و به آخر می رسد و اگر نامحدود است هیچ جا اگر 

به آخر نمی رسد كه آخر ندارد و تمام نمی شود. توضیح محدود و نامحدود شاید در مباحث 



 

 

كنند: گذشته روشن شد كه متناهی و نامتناهی در ارتباط با یكدیگر دو حالت پیدا می

ه وجود. متناهی به حدود مانند دو جسم در برابر یكدیگر دو متناهی به حدود و متناهی ب

عالم و دو كره زمین و دو خورشید و دو ستاره و امثال این ها كه متناهی به حدودند. هر 

هاي طول و عرض و عمق دارند و در خارج حد وجودي خود نمی كدام حد معینی به نام

 توانند تصرفاتی داشته باشند. 

به حدود متناهیات به وجود قرار می گیرد. متناهی به وجود و نامتناهی به  در برابر متناهیات

حدود. مجردات عالم مانند انوار و ارواح و فرشتگان همه این ها از نظر حدود نامتناهی 

هستند به انتها نمی رسند ولیكن هر یك از این ها در برابر وجود خداوند تبارك و تعالی 

وانند بر آن وجود عظیم فرصت پیدا كنند. متناهی به وجود و متوقف      می شوند و نمی ت

مناسبت این كه متناهیت و نامتناهیت غیر از وجود خداوند تبارك و تعالی شیئ هستند، 

باشند. اشیاء گرچه در ذات خود نامتناهی هستند ولیكن از فاقد علم و شعور و قدرت می

قدرت هستند. در برابر نامتناهی دیگر كه نظر این كه شیئ اند فاقد علم و شعور و حكمت و 

 كنند.ذاتش علم و قدرت و حكمت است محدودیت وجودي پیدا می

گرچه محدودیت حدودي ندارد و همه جا هستند ولیكن محدود است وجودي دارند مانند 

محدودیت حیوان در برابر انسان و یا محدودیت جاهل در برابر عالم. محدودیت ضعیف در 

دو نفر انسان ضعیف و قوي را با یكدیگر مقایسه كنند هر دو در ذات و خلقت برابر قوي. 

باشند ولیكن خود از نظر روح و روحانیت نامتناهی هستند و هر كدام مالك عالم خلقت می

یكی از آنها بر دیگري تفوق و برتري دارد. قوي بر ضعیف مسلط است و عالم بر جاهل 

خلقت خود و ذات خود نامتناهی هستند ولیكن شیئ  مسلط هست. انوار و ارواح گرچه در

باشند. در برابر نامتناهی دیگر كه ذات مقدس خداوند متعال فاقد شعور عقل و ادراك می

است مغلوب و محكوم هستند و خدا كه شخص است عالم و قادر و توانا بر غیر خود كه 

است. پس گرچه عالم  باشند، بر آن ها مسلطاشیاء هستند جاهل و ضعیف و ناتوان می

ارواح در موجودیت خود نامتناهی هستند خداوند متعال هم در موجودیت خود نامتناهی 

باشد. ولیكن این نامتناهی كه بی نهایت علم و قدرت است بر نامتناهی دیگر كه فاقد می

نامیم. گرچه علم و قدرت است احاطه وجودي دارد و یك چنین تناهی را تناهی به وجود می

جسام عالم در برابر یكدیگر و یا در برابر ارواح و انوار متناهی به حدود هستند به جایی می ا

رسند كه دیگر نیستند. ولیكن انوار و ارواح كه نامتناهی هستند و فاقد علم و قدرت 

باشند بر نامتناهی دیگر كه ذات مقدس خداوند متعال است در حد صفرند. خداي عالم و می

كند و آن ها را زیر ن ها مسلط است و هر جور كه بخواهد در آن ها تصرف میقادر بر همه آ



 

 

كند. همه جا اشخاصی بر اشیاء محیط و مسلطند. مانند ما انسان ها نظر به این كه و رو می

باشند مسلط دانا و توانا هستیم بر غیر خود از موجودات عالم طبیعت كه نادان و ناتوان می

ها بر انسان. انسان بر دریاها مسلط است یا ها مسلط است یا كوهكوههستیم. آیا انسان بر 

دریاها بر انسان. به همین كیفیت عاِلم در برابر عالَم. عاِلم بر عالَم محیط و مسلط است. به 

همین دلیل خداوند تبارك و تعالی عاِلم را صاحب عالَم شناخته اگر عالِم نبود عالَم را خلق 

 كرد.نمی

 انسان عظیم است كه قیامت را بر پا می كند: نبأ عظیم،

در این جا مسئله اي است كه انسان ها در شناخت حقیقت آن عاجز مانده اند و به عقیده 

خود عالِم را كوچك تر از عالَم شناخته اند و آن مساله قیامت است در برابر انسان ها عالم و 

سوره نباء نازل شد كه خداوند قیامت  دانشمندي مانند ائمه اطهار علیهم السالم. زمانی كه

انسان هایی كه این سوره و آیه را یك عالم نامتناهی از نظر كمیت و كیفیت دانست، تمامی

را خواندند گفتند: این نباء عظیم قیامت است كه از نظر زمان و مكان انتها ندارد. چیزي را 

نتی خود را با این كلمه كه انتها ندارد با كلمه عظیم وصف می شود. خداوند عرش سلط

كند. كند و همچنین علم قرآن را كه نامتناهی است با كلمه عظیم معرفی میتعریف می

مردم كه نباء عظیم را شنیدند كه خدا فرمود: علم یتسائلون عن النباء العظیم. گفتند: این 

 نباء عظیم كه یك حقیقت نامتناهی است قیامت است.

عظیم علی بن ابی طالب است زیرا علی علیه السالم صاحب پیغمبر اكرم فرمودند: نباء 

قیامت است. قیامت به منزله خانه است و صاحب قیامت به منزله صاحب خانه آیا خانه بر 

صاحب خودش احاطه دارد و یا صاحب خانه بر خانه احاطه دارد گرچه از نظر روح و فكر و 

همین كیفیت قیامت گرچه از نظر زمان  دانایی و توانایی صاحب خانه بر خانه مسلط است. به

و مكان و كیفیت و كمیت نامتناهی است ولیكن به منزله خانه است و خانه بدون صاحب 

قابل ظهور نیست. علی علیه السالم صاحب قیامت است. علی نباء عظیم است، علی سلطان 

ودي دارد. دنیا و آخرت است و هر سلطانی بر مملكت خود از نظر زمان و مكان احاطه وج

پس كسانی كه قیامت را از امام باالتر دانسته اند تا جایی كه به گفته امام ها در قیامت الزم 

است خود را براي حساب و كتاب آماده كنند. در برابر اعمال و افكاري كه داشته اند و در 

ی صاحب برابر اعمالی كه كامل بوده یا ناقص.جواب خدا را بایستی بدهند. پیغمبر فرمود: عل

و قاضی قیامت است خودش مسئولیت ندارد و دیگران در برابر او مسئولیت دارند. كسی 

حق ندارد یا یك چنین ارزشی ندارد كه به حساب امام یا به حساب علی بن ابی طالب برسد 

 بلكه امام ها كسانی هستند كه به حساب مردم می رسند پس امام ها نباء عظیم هستند. 



 

 

كنند. امام ها هستند كه به حساب مردم    امتند، دنیا و آخرت را اداره میامام ها صاحب قی

می رسند و بر محكومیت یا حاكمیت آن ها احاطه وجودي دارند. در تفسیر دو آیه شریفه 

در قرآن در سوره غاشیه كه خداوند می فرماید: ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم سئوآل 

یك نفر بیشتر نیست و آن خداوند متعال است چرا خدا یكی  شده است كه ملجا قیامت كه

است و احد است شریك نظیر ندارد. در این جا با كلمه جمع خودش را مطرح نموده است 

فرموده: الینا ایاب الناس و علینا حساب الناس. الزم بود بفرماید: اِلیّ ایاب الناس و علَیّ 

ر جمع حساب و كتاب مردم را مطرح نموده فرموده و با ضمی"علینا  "حساب الناس، چرا

 است.

امام صادق علیه السالم در تفسیر این دو آیه شریفه كه در زیارت جامعه كبیره هم نظیر و 

كند می فرماید: الینا ایاب الناس ثم ان علینا حساب الناس. نمونه دارد به خودش اشاره می

رجوع )ع( كنند به سوي آل محمد ار پیدا میانسان ها از ابتداي تاریخ تا انتها اجبیعنی تمامی

 هاي آن ها رسیدگی كنیم.بر حساب )ع(كنند و ما آل محمد 

ما در قیامت مرجع حساب و ایاب مردم هستیم. در زیارت جامعه كبیره هم می خوانیم، 

ایاب الناس الیكم و حسابهم علیكم. و امثال این كلمات و یا گفته اند: یكی از القاب علی 

السالم قسیم الجنه و النار است و این كلمه در تعریف آن حضرت میان همه مسلمان  علیه

كند كه چرا رسول خدا با كنیه ها مشهور است تا جایی كه یك نفر از امام سئوآل می

ابوالقاسم معرفی شده است، امام چنین جواب می دهد می فرماید: براي این كه مقام او در 

ب مانند مقام پدر در برابر فرزند است و علی علیه السالم كه قسیم ارتباط با علی بن ابی طال

الجنه و النار است پیغمبر را به مناسبت ارتباط او با قسیم الجنه و النار، ابوالقاسم خوانده 

اند. قسیم الجنه والنار از القاب مشهور و معروف علی بن ابی طالب علیه السالم است كه 

كند ه آن حضرت است. هر كه را بخواهد محكوم به جهنم میاختیار بهشت و جهنم بر عهد

و هر كه را بخواهد مستحق بهشت می داند. به همین مناسبت با این كه آیات و روایات 

روشن است كه امام زمان صاحب قیامت و فاتح زندگی آخرت است باز هم مسلمان ها 

كنند كه و خیال می شیعی یا غیر شیعی آن حضرت را كوچك تر از قیامت دانسته اند

قیامت بایستی به وسیله شخص خداوند متعال امام شود و فقط خداست كه قیامت را بر پا 

كند و به حساب مردم می رسد، امام یا پیغمبر یا دیگران بایستی حساب پس بدهند و می

كند. امام ها را كوچك تر از این دانسته اند كه صاحب خدا به حساب آن ها رسیدگی می

ها كه علی را كوچك تر دانسته ها رسیدگی كنند مانند عربمت باشند و آن ها بر حسابقیا

اند كه نباء عظیم باشد و گفته اند: نباء عظیم قیامت است. یپغمبر اكرم كه به عظمت علی 



 

 

علیه السالم آگاهی داشتند فرمودند: نباء عظیم علی بن ابی طالب است كه این همه مردم 

ظمت او اختالف دارند و این كلمه نباء عظیم یكی از القاب مشهور آن در حقانیت او و ع

حضرت شناحته شد تا جایی كه عمروعاص دشمن درجه یك آن بزرگوار در اشعاري علی 

 كند ابتدا می گوید.علیه السالم را تعریف می

عرف الصوابُ و فی ابیاتهم نزل الكتابُ هُمُ حجج االلهُ علی الرایا بهم و بجدهم  )ع(بآل محمد 

كند و می گوید: و ال ال یضطرابُ... تا این كه در اشعار خودش علی علیه السالم را تعریف می

سیما ابوالحسن علیٌ  و له فی الحرب مرتبۀٌ تهابوا... و می گوید: هو النبا العظیم و فلك نوح 

اهلل و الفصل الخطابُ... كلمه نباء عظیم كه در آن زمانم مشهور بوده از القاب علی بن  و باب

ابی طالب است اختصاص به قیامت داده اند. ندانسته اند كه قیامت مانند دنیا اسم زندگی 

انسان ها است. زندگی ناقص به نام زندگی دنیا و زندگی كامل به نام زندگی آخرت. همان 

احب زندگی دنیا هستند و خداوند بشریت را امر به اطاعت آن ها نموده است طور كه ائمه ص

صاحب زندگی آخرت هم هستند. دنیا و آخرت هر دو به نام آن ها و به دست آن ها و در 

شعاع نظارت آن ها به وجود آمده. در همین زیارت جامعه می خوانیم: بكم بداهلل و بكم 

نان موقعیتی دارید كه زندگی بشر به نام شما شروع یك چ )ع(آل محمد یختم. یعنی شما 

 شد.

شما هستید كه كلنگ عالم خلقت و زندگی بشریت را به زمین زده اید و این زندگی را  

 افتتاح 

رسانید و زندگی این انسان ها كه نموده اید و شما هستید كه زندگی بشریت را به انتها می

كند. پس هستند به وسیله شما ادامه پیدا می برابر استعداد خودشان بهشتی و یا جهنمی

موجودات باالتر و  انسان كامل از كل عالم باالتر و بزرگ تر و از دنیا و و آخرت و از تمامی

داناتر است و فقط مادون خدا و مافوق ماسوي اهلل شناخته نشده اند. خودشان هم در 

دانش گذاشته اند. نزلونا عن تعریفات خودشان یك چنین جمله اي را در اختیار علم و 

را از خدایی پایین  )ع(الربوبیه ثم قولوا فی شأننا ما تریدون. یعنی شما مردم ما آل محمد 

 موجودات است.بیاورید ما را خدا ندانید. خدا خالق ما و خالق تمامی

مخلوقات است. ما مجهز به علم و قدرت خدا هستیم ولیكن  خدا مربی ما و مربی تمامی

یت خدایی نداریم. ما شاگرد خدا هستیم و هر شاگردي در مسیر تعلیم و تربیت به جنس

مقام علم و دانش استاد خود می رسد و هر استادي علم و دانش خود را به شاگرد خود 

شاگردان فارغ التحصیل مكتب خداوند  )ع(كند. ما آل محمدتعلیم      می دهد و مضایقه نمی

 متعال هستیم. 



 

 

ریت و اداره عالم و آدم را به ما واگذار نموده. حدیث در كتاب كافی از امام خداوند مدی

صادق علیه السالم می فرماید: ان اهلل فوض الینا االمر یعنی خداوند امور عالم و آن را به ما 

امام ها واگذار نموده است. پس به طور كلی او نامتناهی كه یكی از آن ها شیئ است و 

م است و دیگري جاهل و یكی از آن ها ضعیف است و دیگري قوي. دیگري شخص یكی عاِل

همه جا قوي بر ضعیف احاطه وجودي دارد گرچه ضعف هم نامتناهی باشد. فضاي روح و 

روحانیت و نور و روشنایی در جنسیت ذاتی خود نامتناهی است ولیكن نور علمیت ذاتی 

داوند متعال است كه به انوار و ندارد همچنین روح در ذات خود علم و قدرت نیست بلكه خ

 ارواح خاصیت می دهد. 

به وسیله انوار و ارواح از مسیر تركیب با مواد عالم روشنایی و حیات و حركت به وجود 

آورد پس انوار كه نامتناهی هستند. در برابر ذات مقدس خداوند متعال كه بی نهایت علم می

نامیم گرچه از اهی را تناهی به وجود میو قدرت است متوقف و متناهی می شوند و این تن

نظر حدود و وسعت نامتناهی هستند ولیكن در برابر قدرت عظیم كه ذات مقدس خداوند 

 كنند گرچه محدودیت جنسی و ذاتی نداشته باشند.متعال است محدودیت وجودي پیدا می

 احاطۀ علمی انسان كامل و قدرت او:

الزم است بدانیم كه انسان كامل این هر سه كتاب را كه از نظر علمیت و علم و حكمت بی  

نهایت است، آن چنان كه بی نهایت است شناخته و دانسته اند. طبیعت را چنان می 

شناسند و می دانند كه گویی خود آن ها طبیعت را طراحی نموده و به ثمر رسانیده اند. روح 

ص وجودي و تركیبی آن ها را هم آن چنان داشته و شناخته اند كه و روحانیت را و خصای

خداوند آن ها را مجهز به اراده كن فیكونی نموده است. معجزات امام هاي معصوم با 

معجزات پیغمبران گذشته فرق دارد. معجزات پیامبران گذشته دعاء مستجاب آن ها است. 

و شاگردان آن ها نتوانند بر آن ها رد و  آن ها براي اتمام حجت و براي این كه امت آن ها

كنند كه اگر شما از جانب خداوند مأمور شاگردان آن ها خواهش می .ایرادي داشته باشند

تربیت و دعوت شده اید ببینم می توانید این مرده را زنده كنید یا این درخت بی ثمر را به 

خواهد می سازد شما هم می ثمر برسانید یا آن چنان كه خداوند آب و خاك و هر چه می 

توانید بسازید. از پیامبران معجزه می خواهند و این معجزات سند حقانیت پیغمبران است و 

نشان می دهد كه از جانب خدا هستید، خدا دعاي موسی و عیسی و نوح و ابراهیم را 

كند به جنگ فرعون برود عرض كند. زمانی كه موسی مأموریت پیدا میمستجاب می

د پروردگارا ! من با این عصاي چوپانی و ضعف و ناتوانی چه طور مردم با ابر قدرت كنمی

زمان خود بجنگم كه این همه خدم و حشم و صنایع و تشكیالت در اختیار خود دارد 



 

 

خداوند به او می فرماید: تو مجهز به دعا مستجاب هستی. من هستم كه تو را مأمور كردم و 

را پیروز         می گردانم. موسی از خدا می خواهد كه ما ملت  من پشتكار تو را دارم و تو

ضعیف بنی اسراییل تحت تعقیب هفت صد هزار قبطی و نیزه و شمشیر قرار گرفته ایم سر 

راه فرار ما دریاي احمر است و پشت سر ما هم فرعون با آن همه تجهیزات چه طور می 

اید: عصاي تو حالل مشكالت است اشاره به توانیم در برابر او ایستادگی كنیم خدا می فرم

ها كند. با یك اشاره دوازده خیابان دریایی باز می شود و آبدریا كن راه براي تو باز می

مانند یك دیوار بتونی و سنگی روي یكدیگر قرار می گیرد. كف دریاي احمر بالفاصله 

زگار هستند از خیابان خشك و محكم می شود دوازده سبط بنی اسراییل كه با یكدیگر ناسا

كنید و دریا را پشت سر می گذارند. از آن طرف فرعون كه به هفت مخصوص خود عبور می

صد هزار قبطی كه آمده اند طالجات خود را از آن ها بگیرند كه با خود برده اند و از طرف 

زنان براي  هاي فراري خود را به خانه و زندگی خود برگردانند لذا اكثریت مردان ودیگر برده

هاي خود به تعقیب آن ها بر خاستند و اكنون كه كنار دریاي احمر می رسند برگرداندن برده

خیابان هاي باز شده اسفالت شده براي آن ها مهیا است وارد خیابان ها می شوند و به 

تعقیب خود ادامه می دهند و به محض این كه وسط دریاها و یا وسط خیابان ها می رسند 

یوارهاي آبی خراب می شود و ظرف ربع ساعتی همه آن ها غرق می شوند. این فوري د

معجزه دعاي مستجاب حضرت موسی است كه خدا به او قول داده است او را بر فرعون 

پیروز گردانده ولیكن ائمه اطهار علیه السالم كه در مسیر تكامل این هر سه كتاب )كتاب 

ربوبیت و الوهویت (را به انتها رسانیده و در این طبیعت و روح و روحانیت و كتاب معارف 

حكمت عظیم فارغ التحصیل شده اند، مجهز به اراده كن فیكونی خداوند متعال هستند. هر 

چه می خواهند خواستن همان و شدن همان. بدون معطلی آن چه می خواهند می شود. 

اي بنده مؤمن! از من خداوند یك چنین وعده اي به بندگان مؤمن خود می دهد می گوید: 

 كه خداي تو هستم اطاعت كنم تا تو را به علم و اراده خود مجهز كنم.

چنان باشی و چنان شوي كه من هستم. شنوایی تو مانند شنوایی من، بینایی تو مانند 

بینایی من، توانایی تو مانند توانایی من. همان طور كه من هرچه می خواهم به محض 

ه خواستم، تو هم به اراده من مجهز می شود و هر چه می خواهی خواستن چنان می شود ك

چنان شود كه خواسته اي. پس ائمه در این وضعیت هستند از اسرار خلقت و تربیت با 

خبرند. كیفیت روح و ماده را می دانند. كیفیت خلقت انسان و جهان را می دانند. طبق آیه 

خلق السموات و االرض و ال خلق انفسهم و ما اي در سوره كهف      می فرماید: ما اشهدتهم 

كنت متخذ المضلین عضدا. آن ها شاهد خلقت عالم و آدم بوده اند و هستند آن جا كه خدا 



 

 

بیند یاد زمین و آسمان یا اهل زمین و آسمان را ساخته مانند شاگردي كه كنار استاد می

یاد گرفته اند شاهد خلقت آدم می گیرد، آن ها هم كیفیت خلقت عالم و آدم را دیده اند و 

 و عالم بوده اند.

آن ها اگر انسانند ولیكن مجهز به علم و قدرت خدا هستند آن چنان می شود كه خواسته 

اند. خداوند مدیریت عالم و آدم را به آن ها واگذار كرده و اداره عالم و آدم را در اختیار آن 

به جاي خود و مقام خود برسانند. با این  پرورانند تاها قرار داده است. انسان ها را می

حساب این جمالت كه می گوییم: اي پسر نباء عظیم، اي پسر طه و یاسین، اي پسر سوره 

كند. قرآن علم الهی است كه اگر در طور و عادیات و هكذا، اي پسر قرآن معنا پیدا می

نتیجه عملی دارد علمی  اختیار بشر قرار گرفته همه جا علم و عمل توأم با یكدیگر است. هر

سازي اگر علمی نتیجه عملی نداشته باشد و یا علم ناقص است یا جهل مطلق علم ماشینی 

كند و علم عالم ماشین سازي و علم طب معالجه و علم خانه سازي خانه سازي ایجاد می

جا كند. همه آورد و علم آدم سازي آدم سازي ایجاد میسازي همه عالم سازي به وجود می

علم و عمل توأم با یكدیگر است. لذا ائمه به اراده خود كه عین اراده خود و به علم خود كه 

كند. این عالم خلقت از ابتداي خلقت عالم عین اراده و علم خداست عالم و آدم را اداره می

تا انتها كه قیامت به پا می شود و انسان ها به مقصد واقعی خود می رسند به منزله 

ی است كه خداوند براي امام ها آفریده است. از مسیر توالد و تناسل شاگردان وارد دانشگاه

این دانشگاه می شوند دوره می بینند در دنیا و آخرت تا روزي كه به ثمر برسند و چنان 

شوند كه آن ها شده اند تا مانند آن ها به علم و اراده خدا مجهز شوند. پس معناي تكامل 

ممتنع و ناشدنی باشد كوچك و بزرگش ممتنع است. اگر تكامل ممتنع اگر تكامل از امور 

است، یك كالس و دو كالس هم ممتنع است. مانند حیوانات كه تكامل آن ها امتناع دارد. 

 كنند ولی تكامل براي انسان ها ممكن است. و عملی پیدا نمیآن ها هرگز رشد علمی 

یی را یاد گرفته و این همه صنایع تولید نموده همان طور كه این زندگی دنیا با صنایع دنیا

ایم صنایع الهی را هم به این كیفیت یاد بگیریم، چنان می شویم كه مانند خداي خود 

دانیم و می سازیم و به همین منظور خداوند یك دوره پنجاه هزار ساله براي كل بشر می

كند تا بیت ائمه اطهار حاضر میآورد و سر كالس ترقرار داده و آنها را از دل خاك بیرون می

بخوانند و بدانند و بتوانند و عاقبت چنان شود كه خداي آن ها و یا اساتید آن ها ائمه اطهار 

شده اند و این است معنی این جمالت كه می گوییم: تو هستی پسر طه و یس و قرآن  )ع(

قرآن ناطقند و این كتاب  كریم و چه قدر در اخبار و احادیث ما را هدایت نموده اند كه آن ها

 خدا كتاب خداست.



 

 

قرآن به تنهایی حقایق خودش را در اختیار قرائت كنندگان قرار نمی دهد. چه قدر زیاد 

كلمه عرش بر زبان ما جاري شده و عرش را نشناخته ایم كه چیست و یا در قرآن می 

خدا را دیده و  خوانیم: وسع كرسیه السموات و االرض و الیؤده حفظهما... اما نه عرش

 شناخته ایم و نه هم كرسی قدرت خدا را. 

 عرش و كرسی خداوند متعال:

عرش خداوند متعال هم كه نمونه اي در اختیار سالطین گذاشته شده است تخت سلطنتی 

كند و مردم بایستی اطاعت نشیند فرمانش رسمیت پیدا میاوست كه وقتی روي تخت می

تخت نشسته عرش شناخته می شود و از این جهت كه مردم  كنند. از این جهت كه او باالي

 كنند كرسی شناخته می شود. پاي تخت او هستند در شعاع حكومت او انجام وظیفه می

خداوند متعال در طبیعت براي ساخت و ساز عالم و خلقت و مخلوقات دو اصل به نام ماده و 

ر می سازد. بدن ما انسان ها و نور آفریده و خالیق را از ترتیب این دو اصل با یكدیگ

موجودات دیگر از طریق ماده به اضافه ماده، طبق علم و هندسه اي كه خدا می داند ساخته 

می شود و روح و روحانیت، ما هم از طریق افاضه نور به اضافه و افاضه نور. خداوند هر ماده 

ي جاذبه در لسان ائمه به اي از مواد عالم را ابتدا بر نیروي جاذبه مجهز نموده و این نیرو

عنوان روح استمساك شناخته شده. تمام مواد عالم و اجسام جهان در عین حال كه از نظر 

مادیت از یكدیگر جدا هستند و فاصله اي بین آن ها حكم فرما است از طریق افاضه نور و 

 نیرو متصل به یكدیگر هستند. 

تركیب با ماده نه قابل رؤیت است نه هم  آن قدر لطیف است كه به تنهایی بدون نور و نیرو

كند و بین دو اصل تركیب ذاتی و قابل تصرف. خداوند مواد عالم را با نور و نیرو شارژ می

آورد. یعنی نور و نیرو در ذات ماده قرار می گیرد بدون این كه بر حجم ماهوي به وجود می

كنند و ارتباط با یكدیگر پیدا میماده اضافه شود و به وسیله همین نور و نیرو مواد عالم 

 خالیق به صورتی كه براي انسان ها قابل رؤیت است ظاهر می گردد.

خداوند فوقیت وجودي بر نور و نیرو و ماده دارد یعنی بدون این كه از نور و نیرو فاصله 

 زمانی و مكانی داشته باشد بر نور و نیرو مسلط است. بخواهد ماده را با نور و نیرو شارژ

كند و با این شارژ در ماده حیات و حركت پیدا می شود و یا بخواهد بین ماده و نور و می

آورد یعنی رابطه نور و نیرو را در ذات نیرویی كه در ذات آن قرار گرفته فاصله به وجود می

كند بدون آن كه نور و نیرو را از ماده خارج كند و یا در ماده مواد عالم از ذات مواد قطع می

 داخل نماید.



 

 

خوابیم خداوند روح را از وجود ما میریم یا میكنیم زمانی كه میما انسان ها خیال می 

كند نور و نیرو از مجرداتند و نامتناهی هستند. خارج نموده و باز در به وجود ما داخل می

ه در مانند ماده ورود و خروج ندارند كه در مكانی داخل شوند و یا از مكانی خارج گردند ك

این صورت محدودیت در ذات آن ها پیدا می شود و محدودیت خالف نامتناهیات و تجرد 

مجردات است. خروج روح ما به معناي  قطع رابطه است یعنی روح در ذات ما با مجردات ما 

رابطه دارد با این رابطه ما زنده هستیم و بیداریم و بین ذات ما و روح ما قطع رابطه می شود 

خوابیم. ورود و خروج، صفات مادیات عالم است. پس میریم یا میقطع رابطه میو با این 

عرش خدا نوري است كه منشأ حیات و حركت و قدرت و روشنایی در موجودات عالم می 

شود، خدا فوق این عرش است نه به معناي فوقیت مكانی كه جایی براي خدا قابل تصور 

وجود و ذات خود نور و نیرو وروح و حیات و  باشد بلكه فوقیت وجودي یعنی خداوند به

حركت فوقیت دارد و ما انسان ها دون نور و نیرو هستیم. ما به وسیله ماده می توانیم از نور 

 و نیرو استفاده كنیم و لیكن اصل نور و نیرو ذات نور و نیرو در تصرف انسان ها نیست.

دون بودن ما به معناي مكان بلكه به از این جهت ما دون روح هستیم و خدا فوق روح ما. نه 

معناي ضعف ما انسان ها است در این كه بتوانیم از مجردات استفاده كنیم و نه هم فوقیت 

خدا به معناي مكان است كه خداوند باالي روح و نور باشد بلكه خدا آن قدر لطیف است كه 

ه لطافتی دارد. در لطافت نور به وسیله انسان ها قابل درك نیست. خودش می داند كه چ

این جا ائمه اطهار علیهم السالم در تكامل خود از ماده و عالم ماده باالتر رفته اند، حامل 

عرش خدا هستند یعنی روح كلی عالم و نور كلی حیات و حیات در تصرف آن ها قرار 

گرفته است. لذا آن ها به عنوان حامل عرش خدا شناخته شده اند و این عرش خدا از نوع 

اجسام نیست كه حمل آن سبكی یا سنگینی داشته و همان طور كه نور برق در تصرف 

ها خاموش و روشن می كند و چراغها جریان پیدا میها قرار می گیرد و از مسیر سیمسیم

باشد به شوند نور عرش الهی هم كه مبدأ و مبناي حیات و حركت در موجودات عالم می

افتد و به ماده نان كه اراده خدا در مسیر نور و نیرو به كار میذات آن ها تعلق گرفته و آن چ

نور و یا نیرو      می دهد یا می گیرد ائمه اطهار علیهم السالم هم به همین اي یا جسمی 

كه دارند صالح و مصلحت می دانند  كیفیت بر نور و نیرو مسلطند. به اراده خود طبق علمی

كنند، موجودي زنده می شوند و یا رابطه نور و نیرو را از مینور و نیرو به جسم ماده افاضه 

 كنند و آن موجود در وضعیت مرگ و نابودي قرار می گیرد.هر كسی بخواهند قطع می

در زیارت جامعه می خوانیم: فجلعكم اهلل انوارا بعرشه محدقین. یعنی خداوند شما را مجهز 

نور عرش را كه مبدأ حیات و حركت در  به علم خود نموده. نور خدا علم خداوند است و



 

 

اجسام عالم است در حدقه چشم شما یا به تعبیر دیگر در حدقه اراده شما قرار داده یعنی 

شما با اراده خود بر نور و نیرو كه منشأ حیات و حركت موجودات است مسلط هستید. 

ت و حركت در بخواهید افاضه كنید یا بخواهید سلب افاضه كنید. عرش خدا كه مبدأ حیا

مواد عالم و موجودات جهان است در تصرف انسان كامل قرار می گیرد و این چهارده 

معصوم مصداق و مظهر روشن انسان كامل هستند. خداوند دنیا را مانند دانشگاهی كه براي 

استاد ساخته       می شود براي آن ها ساخته و انسان ها را از طریق توالد و تناسل در 

ا تحویل آن ها می دهد تا تربیت كنند و آن ها را به ثمر برسانند و براي تكمیل زندگی دنی

كند و انسان ها دو افراد بشر را به آن ها واگذار می این تربیت در انتها حكومت بر تمامی

مرتبه به دایره حكومت آن ها بر می گردند و تربیت می شوند تا روزي كه چنان شوند كه 

 خدا می خواهد.

ند می فرماید: تعرج المالئكه و الروح الیه فی یوم كان مقداره خمسین الف خداو

(در روزگاري كه دوره آن به پنجاه هزار سال می رسد یعنی همین عالم 5سنه.)معارج، 

آخرت و زندگی دوم انسان ها دو مرتبه زنده می شوند، به دایره تربیت و حكومت آن ها بر 

نند و درهاي علم و حكمت به روي آن ها باز می شود تا می گردند و همین طور دوره می بی

زمانی كه مانند فرشتگان كه در اطاعت خدایند و كوچك ترین گناهی از آن ها قابل ظهور 

نیست، انسان ها هم در دایره اطاعت در تربیت خدا قرار می گیرند و هرگز گناهی با 

ها قرآن ناطقند. قرآن گرچه در اشتباهی از آن ها قابل ظهور نیست. پس به این معنا آن 

 حجم خود كتاب كوچكی است كه قابل 

 خود محیط به همه كائنات است. باشد ولیكن در حقیقت علمی تصرف انسان ها می

كسانی كه مجهز به نور قرآن می شوند و علم قرآن را چنان كه هست می دانند و می 

و همه چیز در سیطره قدرت آن ها  شناسند با نور علم قرآن مسلط به همه كائنات می شوند

قرار     می گیرد. به این وسیله می گوییم: آن ها قرآن ناطقند یعنی علم خدا كه علم قرآن 

است در وجود آنها متمركز شده. می خوانند و می دانند و می گویند و به بندگان خدا تعلیم 

 می دهند. 

و درآمده، مربوط به ضعف علمی  این تعلیمات كه به شكل او كالس به نام دنیا و آخرت

فكري انسان هایی است كه در این عالم خلق شده اند. به قصور و كوتاهی و جهل خود ائمه 

هاي زمان خود شده اند. ولیكن در مسیر تكامل و تربیت اطهار را كنار زده و گرفتار طاغوت

عاقبت از جامعه  ها این صنعت فكري و علمیاز سیر حوادث جنگ ها و انقالب ها و تجربه

بشریت برطرف می شود و دنیا با فكر بهتر و دانایی بیشتر خود براي ظهور امام زمان آماده 



 

 

می شوند و باز این كالس تربیت به همان دلیل كه براي آن ها خلق شده در همین دعا می 

ن ها خوانیم: بكم بدء اهلل و بكم یختم. بدو این كالس دوره زندگی دنیاست كه به وسیله آ

دایر شده و ختم این كالس هم كه دوره آخرت و تكامل است به وسیله آن ها دایر می شود 

و آن ها هستند كه عاقبت با سیاست و تدبیر خود این انسان ها را كه به منزله شاگردان و 

 فرزندان آن ها هستند عاقبت به ثمر می رسانند.

پسر طور و عادیات و به طور كلی یعنی پس در این دعا كه می گوییم: اي پسر طه و یس، اي 

اي فرزندان قرآن. به این دلیل است كه آن ها حامل علم قرآن هستند و قرآن در وجود آن 

ها متمركز شده است. لذا پیدایش زندگی آخرت در شعاع تعلیم و تربیت ائمه علیهم السالم 

و مرد عالم خلقت  علوم قرآن و حقایق آن در وجود زنادامه دارد تا روزي كه تمامی 

 )ع(متمركز شود و هر انسانی از زن و مرد چنان شوند و چنان بدانند و بفهمند كه ائمه اطهار 

 می دانند و      می فهمند. 

باشد، می فرماید: در زندگی آخرت خداوند در سوره معارج كه برنامه تكاملی افكار بشر می

رشتگان می شود. همان طور كه فرشتگان انسان ها برابر با تكامل فتكامل روحی و علمی 

كه عوامل ساخت و سازندگی طبیعت هستند معصومند و ذره اي در ساخت و ساز خالیق و 

كنند، انسان ها نیز از نظر تكامل فكري و روحی هماهنگ با فرشتگان      طبایع اشتباه نمی

كر می دهد می می شوند. این تكامل را در آیه دیگري در سوره زمر خداوند متعال تذ

فرماید: و اشرقت االرض بنور ربها. یعنی كره زمین به نور خالق زمین نورانی می شود. این 

نورانیت زمین به نور خدا درخشش اهل عالم به نور علم خداوند متعال است كه خداوند در 

ر كند. می فرماید: اهلل نور السموات و االرض. نوسوره نور خود را به نورانیت تعریف می

ها نیست. این انوار براي روشنایی ها از قبیل نور خورشید و ماه و ستارهآسمان ها و زمین

كند و فضاي ها را از برابر چشم انسان برطرف میفضاي عالم خلقت به وجود آمده و تاریكی

نماید. همان طور كه فضاي برابر چشم ما گاهی نورانی و ظلمانی را به نورانیت تبدیل می

مانی است اگر ظلمانی باشد پیش پاي خود را نمی توانیم ببینیم و گمشده اي را گاهی ظل

نمی توانیم پیدا كنیم فضاي فكر هم اگر ظلمانی باشد حق و باطل نمی شناسیم و از كیفیت 

 عالم و آدم بی خبریم. 

 نور خدا علم الهی است كه وارد افكار بشر می شوند. به همان كیفیت كه خداوند می داند و

می تواند انسان ها هم كه شاگرد مكتب خدا هستند عاقبت به تعالی از علم و دانش می 

رسند كه همه چیز را چنان كه هست می دانند و می توانند و در مكتب خدا به آخرین 

 كالس تعامل می رسند و فارغ التحصیل می شوند.



 

 

خداوند در این آیه شریفه سوره معارج می گوید: افكار و ارواح بشر هماهنگ با فرشتگان       

می شود. تعرج المالئكه و الروح الیه. مالئكه عوامل خلقت عالم و آدم هستند. فرشتگان 

باشند نه این كه خود به خود به اراده خود سازنده ابزار و اسباب سازندگی به اراده خدا می

زیرا خداوند براي ساخت و ساز خالیق اصول اولیه الزم دارد تا با این اصول خالیق را  باشند

 چنان كه 

می داند بسازد. این اصول اولیه كه در ساخت و ساز عالم خلقت به كار می رود دو چیز است 

كه یكی مواد عالم كه در قرآن با كلمه ظلمات تعریف شده و دیگر نور و روشنایی. نور و 

یی مبدأ كماالت موجودات است، ماده و ظلمات هم مبدأ ساخت و ساز جسم روشنا

موجودات است و مظهر كامل این دو اصل در عالم انسان هاي كامل مانند امام هاي معصوم 

هستند. اگر بخواهیم بدن انسان را اوراق كنیم تا به كیفیت ساخت و ساز انسان آگاهی پیدا 

متباین است كه بین این اصول سه گانه اثر مبادله می كنیم هر انسانی مركب از سه اصل 

 شود. نه این كه تبدیل به ذات یكدیگر شوند. 

اصول سه گانه عبارت است از: اصل ماده كه پیكره موجودات، لطیف باشند یا غلیظ باشند از 

این ماده ساخته می شود یعنی ماده به اضافه ماده به اضافه ماده مبدأ پیدایش اجسام لطیف 

از اجسام قابل ظهور نیست. خداوند از طریق و غلیظ عالم هستند اگر ماده نباشد جسمی

ماده به اضافه ماده هوا و ستاره و ماه و خورشید، جمادات، نباتات و حیوانات و انسان ها را 

 می سازد. 

اصل اول براي ایجاد خالیق همین ماده ظلمانی است. ماده ظلمانی كه در ذات خود سیاه و 

كند. اولین چیزي كه ریك است با افاضه نور رنگ و روشنایی و حیات و حركت پیدا میتا

در طبیعت الزم است، روح استمساك است. زیرا مواد عالم براي ساخت و ساز یك جسمی 

مانند پودر خاك و یا مانند گرد و غبار روي یكدیگر قرار می گیرند، خود به خود به یكدیگر 

اتصال آن ها به یكدیگر یك رشته و رابطه اتصالی الزم دارد. خداوند  كنند.اتصال پیدا نمی

كند. با شارژ نور در مواد عالم جاذبه پیدا می شود، مواد عالم را با افاضه نور شارژ می

 كنند و با این جذب و انجذاب ابدان و اجسام ساخته می شود.یكدیگر را جذب می

ه در ساخت دیوارها و ساختمان ها مصرف می شود اگر مواد عالم را به آجري تشبیه كنیم ك

نور روشنایی كه به نام روح هم خوانده می شود مالت آجرهایی است كه روي یكدیگر قرار 

گیرند و پیكره ساختمان را می سازند. همین طور صنایع طبیعی كه خلق خدا هستند از می

ه می شوند. نور و یا روح رشته مسیر ماده به اضافه ماده و از مسیر نور به اضافه نور ساخت

اتصالی بین مواد عالم خلقت است. ماده هم به اضافه ماده وسیله پیدایش هیاكل موجودات 



 

 

آورد نور شناخته می شود و به دلیل است. نور به دلیل این كه در ماده روشنایی به وجود می

و به دلیل این كه  آورد روح شناخته می شوداین كه در دل ماده حیات و حركت به وجود می

هاي آورد رنگ شناخته می شود، مانند رنگدر موجودات عالم رنگ و زیبایی به وجود می

 سرخ و سفید و زرد و سبز و امثال آن.

كماالت عالم ماده از مبدأ روح تامین می شود و هیكل موجودات كه جسمانیت آن ها باشد 

ب نور با ماده یا از طریق افاضه روح در از مبدأ ماده ظاهر می گردد. خداوند از مسیر تركی

ذات مواد عالم ماده ظلمانی را به نمایش می گذارند را از مسیر تراكم مواد و تجسم آن ها با 

 یكدیگر نور و روح را به نمایش می گذارد.

با یكدیگر تركیب نشوند نه نور به تنهایی  )ماده و نیرو و یا ماده و نور(اگر این دو اصل 

روشنایی می دهد كه مردم از ظلمات نجات پیدا كنند و نه هم ماده به تنهایی روشنایی می 

گیرد تا ظلمات برطرف گردد. این دو اصل مصالح ساختمانی عالم خلقت هستند نه این كه 

ماده را با افاضه نور زنده ور اسباب و ابزاري به دست خدا باشند تا با آن اسباب و ابزار و 

وشن كند و یا نور را به وسیله ماده به نمایش بگذارد. همین نور و روح كه ساخت و ساز عالم 

با افاضه آن قابل ظهور است از نظر این كه به اراده خدا مصرف می شود مالئكه شناخته می 

باشد. برق ل برقی میشوند نه این كه فرشتگان در عالم خلقت مانند نیرو و برق در وسای

كند. اگر نیروي برق به صورت اسباب و ابزاري چراغ را نمی سازد بلكه چراغ را روشن می

باشد كه چراغ را        می سازد خودش سازنده چراغ است نه مهندس چراغ ساز و اگر نور و 

راغ روشنایی باشد كه با ظهور آن در چراغ روشنایی پیدا می شود، مصالح ساخت و ساز چ

 است مانند آجرها كه سازنده دیوار نیستند بلكه مواد اولیه ساخت و ساز دیوار هستند.

فرشتگان از مبدأ نور و روشنایی به اراده خداوند متعال در ذوات خالیق وارد می شوند در 

موجودات ساكن نیروي حركت و جاذبه هستند و در جسم نباتات روح نباتی و رویش و 

در ذات حیوانات روح حیات و حركت هستند و در ذات انسان ها روح  باشند ورویندگی می

 حیات و علم و دانش به همین كیفیت.

نه نور و نیرو و یا اصل روح اسباب و ابزار دست خدا است و نه هم ماده اسباب و ابزار به 

زم باشد تا بگوییم خداوند غیر از مواد و مصالح ساختمانی اسباب و ابزار هم الدست خدا می

دارد. اگر خداوند براي ساخت و ساز اسباب و ابزار الزم داشته باشد آن اسباب و ابزار هم 

براي ساخت و ساز خود اسباب و ابزار دیگري الزم دارند، به همین كیفیت آفرینندگی 

 گرفتار تسلسل         می شود و تا ابد ممكن نیست چیزي در عالم ساخته شود.



 

 

باشند. از ماده اجسام و از نور و روح كماالتی ختمانی موجودات میپس نور و ماده مصالح سا

مانند حیات و حركت در اجسام ظاهر می گردد. فرشتگان اگر همان انوار و ارواح هستند به 

كنند و به وسیله آن ها حیات و حركت از اراده خدا در موجودات عالم ظهور پیدا می

هی فرشتگان به صورت اسباب و ابزار معرفی می موجودات پیدا می شود. به این مناسبت گا

ها را روشن كردند و گاهی به صورت مصالح ها و چراغشوند چنان كه ما می گوییم: برق

 ها را روشن كرد. ها چنان كه ما می گوییم: مهندس به وسیله برق چراغساخت و ساز چراغ

ها مهندس چراغ آید كه برقها را روشن كردند چنین به نظر میها چراغاگر بگوییم: برق

ساز هستند پس بایستی عالم و دانا باشند تا بتوانند چراغ بسازند و اگر بگوییم: مهندس به 

ها هم دانا و توانا باشند بلكه اسباب ها را روشن كرد الزم نیست كه برقها چراغوسیله برق

كه خداوند به  باشند پس قضاوت درست این استو ابزاري به دست یك عالم توانا می

وسیله روح و فرشته موجودات عالم را ساخته و به نمایش گذاشته نه این كه بگوییم روح و 

 فرشته موجودات عالم را ساخته اند.

كند هر جا كه خداوند است ساخت و سازندگی را به فرشتگان می دهد كه انسان خیال می

ده گویی خداوند متعال است تا فرشتگان خودشان سازنده و آفریننده هستند. روابط به سا

انسان ها بدانند ساخت و ساز، مصالح ساختمانی الزم دارد نه این كه مصالح كه نور و فرشته 

پزند. پس روح و ماده به اراده خدا باشند خودشان دانا و توانا هستند كه می سازند و می

نور و ماده به ذات  كند و هر چیز را چنان می سازد كه خدا می سازد ولیكنعطمت پیدا می

خود مصالح ساخت و سازند نه این كه سازنده باشند و خداوند متعال ناظر سازندگی آن ها 

باشد. خداوند براي رد بعضی افكار كه گفته اند: خداي عالم همین روح و نیرو و نور عالم 

نه خلقت است، به آن ها می گوید: نور و روح و یا فرشته مصالح ساختمانی موجودت است 

 این 

 كه خود آن ها سازنده و آفریننده باشند.

با این حساب زمانی كه انسان ها در مكتب خداوند تبارك و تعالی و تحت تعلیمات ائمه 

اطهار و پیامبران به كمال مطلق می رسند از نظر ساخت و سازندگی مجهز به علم و هنر 

شد و انسان ها به جاي شاگردان. باخدا        می شوند. درست خدا استاد اصلی انسان ها می

خداوند متعال همه جا به شاگردان دستور می دهد كه در اطاعت خداي خود باشید و از 

خداي خود یاد بگیرید. یكی از وعده هایی كه خداوند به انسان هاي مؤمن و متقی می دهد 

 مجهز شدن به اسماء حسنی خداوند متعال است.



 

 

ی كه این طرف و آن طرف در حضور دكترها حاضر می شوي به انسان ها می گوید: اي انسان

تا طبابت یاد بگیري و بتوانی مرض ها را بشناسی و معالجه كنی و مستحق اسم طبابت 

باشی، براي این كه طبیب شناخته شوي و یا در علم دیگر مهندسی شناخته شوي و یا جاي 

یقی در اختیار خداوند متعال ها به معناي واقعی و حقدیگر سازنده ارزاق باشی این اسم

است. اگر در مكتب خدا حاضر شوي و در شعاع تعلیمات خدا و اولیا خدا درس بخوانی 

كنی كه مانند خدا و اولیاء خدا باشی. طبیب واقعی خداوند چنان اسم و هنري پیدا می

مواد بی  متعال است كه از مواد مرده عالم مانند آب و خاك انسان زنده می سازد و یا از این

هاي پرخاصیت می سازد. آیا كسی كه مردگان را هاي رنگین و میوهرنگ و بی خاصیت گل

به كند و بدون دوا داروهاي معمول مرض ها را شفا می دهد بیشتر مستحق اسمی زنده می

نام طبیب و دكتر است یا كسی كه این همه دوا دارو براي معالجه مرض به كار برد و عاقبت 

ا او را كمك نكند نمی تواند مرض هاي معمولی را با دوا دارو معالجه كند یا به هم اگر خد

طور كلی مرض ها را ریشه كن نماید و همین طور هنرهاي دیگر. خداوندي كه از این آب و 

هاي ساده بی خاصیت این همه انواع هاي رنگارنگ می سازد و یا از خاكخاك ساده گل

باشد یا مهندسی به نام مهندس میدا بیشتر مستحقق نامی حیوان و انسان می سازد این خ

ها با یكدیگر كه با رنج فروان گلی پالستیكی براي شما می سازد یا از مسیر دوختن پارچه

 كند. هاي دیگر براي شما درست میگل

 از اسماء باشد بهترین مهندس و بهترین طبیب و بهترین  هر كس می خواهد مستحق اسمی

از همه چیز بهترین مانند خداوند متعال، راهش این است كه وارد مكتب خدا و  سازنده و

اولیاء خدا شود. آن ها را به استادي خود بپذیرد و شاگردي آن ها را قبول كند. زمانی كه در 

اسماء و  این مكتب فارغ التحصیل شد مانند ائمه اطهار و بعضی پیامبران مجهز به تمامی

می توان به او خالق گفت و یا محیی و ممیت و سایر اسمایی كه داللت صفات خدا می شوند. 

آورد اسماء و كند. خداوند براساس صنایع مختلفی كه به وجود میبر علم و هنر خدا می

كند كه در بسیاري از دعاها و مخصوصا دعاي جوشن كبیر تمامی صفات مختلفی پیدا می

 كند.باشد تعریف میمختلف او می اسماء و صفات خود را كه دلیل علم و هنر

كند. مثالً در صورتی خدا می هزار و یك اسم و صفت در جوشن كبیر براي خود ذكر می

تواند خود را به عنوان خالق و یا محیی و ممیت تعریف كند كه خلقی را خلق و مرده اي را 

را به آن معرفی  زنده كند یا زنده اي را بمیراند، همین طور سایر صفات و اسمایی كه خود

كند كه كند. در این آیه شریفه وهلل االسماء الحسنی خود را به عنوان استادي تعریف میمی

می تواند شاگردان خود را از نظر دانایی و توانایی به مقام خود برساند. خداوند به حضرت 



 

 

آب ساده می فرماید: یادت هست كه چگونه به تو آموختم تا از این خاك و        )ع(عیسی 

كبوتر بسازي و یا مردۀ خاك شده داخل قبر را به حیات ابتداي خود برگردانی و مانند 

كنی و یا رازق شناخته شوي كه هر جا خداي خود خالق شناخته شوي كه كبوتر خلق می

سازي و یا محیی و ممیت شناخته شوي كه می باشی براي بندگان خدا رزق و روزي می

 بگیري و یا به مرده اي جان بدهی.توانی جان زنده اي را 

یك چنین نعمت هایی كه به عیسی داده و او را به علم و هنر خود مجهز نموده او را یادآور 

كند می فرماید: واذ تخلق من الطین كهیت الطیر باذنی فتنفخ فیها فتكون نعمت خدا می

چه علم و هنري به تو  طیرا باذنی و تبرء االكمه و االبرص باذنی یعنی اي عیسی، یادت هست

دادم كه از خاك و گل مجسمه كبوتر می سازي و آن مجسمه روح حیات و حركت می دهی 

كنی و كند. یادت هست كه چگونه به تو یاد دادم مرده را زنده میمرغی می شود و پرواز می

او را به زندگی بر می گردانی یا به كور مادرزاد كه فاقد چشم است براي او چشم می سازي و 

كنی. پس این آیه كنی یا مرض هاي مزمن غیر قابل عالج را مانند ابرص معالجه میبینا می

نشان می دهد كه شاگردان خدا مجهز به علم و هنر خدا می شوند همان طور كه شاگردان 

 هاي دیگر مجهز به علم و هنر استاد خود می شوند.مكتب

اوند علم و هنر خود را به شاگردان وعده می پس در این آیه: وهلل االسماء الحسنی... خد

دهد. بیا به مكتب من تا به تو بیاموزم چگونه آن چه می خواهی خلق كنی و یا هر مرضی را 

معالجه نمایی و یا مرده اي را زنده كنی. آیا انسانی كه از خاك و گِل كبوتر می سازد یا مرض 

گرداند طبیب حاذق است یا دكتري كه با كند و مرده را به زندگی بر می مرگ را معالجه می

كند؟. آن هم در این همه دوا داروها بعد از آزار و اذیت زیاد مرض كوچكی را معالجه می

كند و دكتر این معالجه را به نام خود ثبت حالی كه تمام یا بیشتر مرض را خدا معالجه می

كند و غصب را پاره می كند. آیا دكتري كه از مسیر عمل سل و سرطان هزاران مرگ ومی

غده سل و سرطان را بر می دارد و دو مرتبه قطعات گوشت جدا شده را به یكدیگر بخیه 

كند، این مرض را دكتر آن قطعات پاره شده را خدا به یكدیگر وصل میزند و بعداً تمامی می

كسی محتاج  معالجه كرده و با خدا؟. در هر صورت خداوند براي رزق و روزي، بنده خود را به

كند. براي علم و هنر هم بندگان خود را كند بلكه خودش رزق و روزي براي او خلق مینمی

كند خودش به بندگان خودش سازندگی و آفرینندگی یاد می دهد و در به كسی محتاج نمی

كند كه بندگان او را به استادي قبول كنند و به مكتب دیگري این آیه شریفه دعوت می

ها جز این كه به گمراهی و جهل و نادانی مبتال شوند نتیجه اي نمی ا در آن مكتبنروند زیر

 گیرند. 



 

 

از این جاست كه می توانیم بگوییم: انسان هاي كامل مانند ائمه اطهار مجهز به تمام اسماء و 

صفات خدا یعنی مجهز به علم و هنر خدا شده اند. در كتاب حلد چهارده بحار و یا ظاهراً 

فده بحار سخنرانی هایی به نام خطبه بیان از ائمه اطهار علیهم السالم نقل شده كه  كتاب ه

ها این كنند. بعضیصفات و اسما خدا می دانند و معرفی می آن ها خود را مجهز به تمامی

هاي معروف به نام خطبه بیان از ائمه را قبول ندارند می گویند: كسانی كه این طور خطبه

تعریف كرده اند غالی شناخته شده اند یعنی درباره امام ها غلو كرده اند و ائمه را وصف و 

آن ها را از حد بشري و انسانی در حد خدایی ربویی قرار داده اند و آن ها را خدا شناخته 

 اند.

كنند و می گویند: نزلونا عن الربوبیه ثم با این كه همه جا ائمه خود را بنده خدا معرفی می

نا ما تریدون. یعنی شیعیان و دوستان ما ائمه را از خدا بودن پایین بیاورید و ما قولوا فی شأن

كند و خداوند متعال هم منزه را خدا ندانید زیرا هرگز خلق خدا جنسیت خدایی پیدا نمی

 است از این كه جنسیت مخلوقی پیدا كند.

د دیگران انسان خدا در جنسیت خدایی خود خالق است و ما ائمه در جنسیت مخلوقی مانن

هستیم كه از آب و خاك خلق شده ایم ولیكن در مقام تعلیم و تربیت خدا مجهز به اسما و 

صفات خدا شده ایم. آیا انسان هاي عادي می توانند چند سطري مانند نهج البالغه و یا 

صحیفه السجادیه و یا تعریفاتی كه در خطبه بیان است بگویند؟. همان طور كه انسان ها با 

كتاب خدا نمی توانند رقابت كنند، آیه اي یا سوره اي به فكر و استعداد خود بگویند با 

خطبه بیان و نهج البالغه و صحیفه سجادیه هم نمی توانند رقابت كنند. چند جمله دعایی 

یا زیارتی یا سخنرانی مانند آن ها بگویند همان طور كه قرآن صامت خدا در جنسیت 

هاي ناطق هم كه ائمه اطهار هستند در جنسیت امامت و این كتابخدایی خود معجزه است 

علم و دانش خود معجزه هستند. كسی نمی تواند مانند آن ها بگوید و سخنرانی كند و 

تعریف كند آن چه آن ها می گویند. از نظر معجزه بودن مانند قرآن هستند قرآن ناطق و 

 قرآن صامت.

هاي عجیب به نام خطبه بیان را به سخنرانیپس خیلی مایه تعجب است كه یكچنین 

دشمنان ائمه نسبت دهند و بگویند: آن ها ائمه را به جاي خدا شناخته اند. كجا انسانی كه 

مشرك است و ذره اي معرفت به خدا ندارد می تواند با چنین جمالتی مانند نهج البالغه و یا 

ا چنان وصف كنیم كه در این دعا خطبه بیان سخنرانی كند و یا چه طور می شود انسانی ر

به امام زمان یا ائمه دیگر را وصف نموده اند. پس انسان از مسیر شاگردي مجهز به علم و 

هنر خدا می شود بدون این كه جنسیت خدایی پیدا كند و خداوند متعال هم از مسیر تعلیم 



 

 

ه جنسیت مخلوقی آن و تربیت بنده خود را به مقام علم و هنر خود باال می برد بدون این ك

ها تبدیل به جنسیت خدا شود كه این تبدیل از محاالت است. محاالت چیزهایی را می 

گویند كه نه به اراده خدا قابل وقوع است و نه هم به اراده خلق خدا مانند طفره و اجتماع 

 نقضین و مثلین و امثال آن.

 جمالت: یابن السادۀ المقربین، یابن النجباء االكرمین...

كنیم كه همه جا امام زمان علیه السالم را فرزند چنان صفاتی در این دعاي ندبه مشاهده می

كنند كه ائمه اطهار علیهم السالم متصف به آن صفات بوده اند. از یك طرف به معرفی می

امام زمان می گوییم: اي پسر طه، اي پسر یس، اي پسر عم یتسائلون و اي پسر عادیات و 

از در جاي دیگر می گوییم: اي پسر كسی كه به معراج رفته و اي پسر قاب امثال آن و ب

قوسین، اي پسر هدایت یافتگان بزرگوار، اي پسر بهترین پاكان پاك شده، اي پسر نجیب 

هاي هاي تابان و به همین كیفیت اي پسر علمها. اي پسر ماه شب چهارده، اي پسر چراغ

اسالم، اي پسر معجزات، اي پسر دالیل، اي پسر  هاي مشهور در دینكامل، اي پسر سنت

این جمالت دلیل این است كه این امام زمان علیه السالم فرزند علم صراط مستقیم. تمامی 

باشد. امام زمان به این و حكمت و قدرت و شجاعت و فرزند دانش آباء و اجداد خود می

بگوییم فرزند رسول خدا است، دلیل به مقام امامت نرسیده كه فرزند امام قبلی است تا 

امام است یا فرزند حضرت زهرا است، معصوم است و یا به دلیل این كه فرزند علی بن ابی 

 طالب است جانشینی آن حضرت است.

امامت امام ها به این دلیل نیست كه فرزند امام قبلی هستند. ائمه علیهم السالم فرزندان 

دارند. حضرت موسی بن جعفر چندین نفر پسر و دیگر غیر از ائمه اطهار علیهم السالم 

دختر فرزند دارد، همچنین علی بن ابی طالب علیهم السالم فرزندانی مانند  محمد حنیفه و 

یا قمر بنی هاشم و برادران دیگرش فرزند دارد. امام زادگی دلیل امامت نیست بلكه امام بعد 

 قبلی مجهز باشد. الزم است به علم و هنر و دانش و قدرت و ایمان امام

در این رابطه داستانی مربوط به ابراهیم فرزند رسول خدا از ماریه قبطیه و یا قاسم و طیب 

هاي فرزندان رسول خدا از حضرت خدیجه و یا امام حسن و امام حسین علیهم السالم نوه

رسول خدا و فرزندان زهرا و امیرالمؤمنین نقل می شود. روایت می گوید: روزي حضرت 

رسول فرزندش ابراهیم را كه هجده ماهه بود و فرزند دیگرش امام حسین را روي زانوي 

كرد و گاهی امام حسین علیه بوسید و او را نوازش میخود نشانده بود. گاهی ابراهیم را می

السالم را. جبراییل نازل شد عرض كرد: یا رسول اهلل خداوند مقدر فرموده یكی از این دو 

ي از دنیا برود و این اختیار را به شما واگذار كرده است. خداوند می فرماید: فرزندي كه دار



 

 

مقدر است كه یا فرندت حسین از دنیا برود و یا فرزند ابراهیم. اختیار مرگ یكی از این او 

فرزند را به شما واگذار كرده است. این سفارش از زمانی اتفاق افتاد كه فرزندان ذكور 

ه از دنیا رفه بودند و پیامبر فقط همین یك پسر را دارد كه از ماریه یپغمبر از حضرت خدیج

قبطیه متولد شده است و حاال مخیر است كه یا از یگانه پسرش ابراهیم صرف نظر كند و یا 

 از نوه خود كه امام حسین علیه السالم باشد.

دنیا برود باز امام حسن و امام حسین فرزندان حضرت زهرا هستند اگر یك نفر از آن ها از 

هم دخترش فرزند دیگري دارد اما اگر ابراهیم از دنیا برود رسول خدا فرزندي ندارد كه 

جانشین او باشد. همه جا در طول تاریخ پادشاهان فرزندي دارند كه جانشین آن ها می 

شود و یا پیغمبران و پیشوایان دیگر فرزندانی دارند كه جانشینی آن ها می شود مانند 

ل و اسحق فرزندان حضرت ابراهیم هر دو پیغمبرند و جانشین پدر شده اند. رسول اسماعی

خدا هم بهترین و كامل ترین پیامبران است از نظر مقام نبوت از همه پیامبران برتر و باالتر 

است و مخصوصاً از نظر قدرت و سلطنت هم كه سلطان مقتدري است در شهر مدینه و 

شینی او باشد. امام حسن و امام حسین هم فرزندان حضرت ظاهراً فرزندي ندارد كه جان

 زهرا علی علیه السالم هستند.

در این جا چه قدر از نظر طبیعی و تاریخی الزم است كه فرزند خود پیغمبر زنده باشد و 

جانشین او شود. خداوند آن حضرت را مخیر كرده كه الزم است به مرگ یكی از این دو 

ی می شود  كه فرزندش ابراهیم از ضرسول خدا را .حسین راضی شود فرزند ابراهیم با امام

در نتیجه ابراهیم مریض می شود و از دنیا می رود از  دنیا برود و نوه اش امام حسین بماند.

پرسند كه چرا به مرگ فرزندت راضی شدي و به مرگ نوه ات راضی نشدي با رسول خدا می

یگري دارند و تو هیچ فرزندي نداشته باشی. این كه دخترت زهرا و شوهرش فرزندان د

حضرت جواب می دهد كه اگر حسینم از دنیا برود من ناراحت می شوم دختر من هم 

ناراحت می شود پدرش هم كه علی باشد ناراحت می شود ولیكن اگر فرزندم ابراهیم از دنیا 

م زهرا نیست برود من تنها ناراحت می شویم مادرش هم كنیز است قابل رقابت با دختر

است كه ظاهر امور را در نظر می گیرند و االّ درست ها براي اقناع مردمیولیكن این علت

نیست كه چون مادر ابراهیم كنیز است مانعی ندارد ناراحت باشد ولی دخترم زهرا كه حره و 

آزاده است نباید ناراحت شود یك چنین ترجیحات و امتیازات از نظر دین مقدس اسالم كه 

انسان ها را آزاد می داند و در یك مقام می شناسد درست نیست كه رسول خدا به مامیت

ناراحتی مادر ابراهیم راضی شود كه كنیز بوده است و به ناراحتی حضرت زهرا راضی نشود 

كه حره و آزاده است و بلكه همه بایستی در انتظار این مساله باشند كه یك چنین پیغمبر 



 

 

مقام نبوت قرار گرفته و هم سلطنت به دست آورده از دنیا برود و بزرگواري كه هم در 

جانشینی نداشته باشد. حكمت این مساله چیست كه پیامبر به مرگ فرزند خودش ابراهیم 

 راضی می شود و به مرگ نوه اش امام حسین راضی نمی شود؟.

یا رسول اهلل اجازه  آیا جا ندارد كه حضرت زهرا و امیرالمومینن علیه السالم اصرار كنند كه

بده حسین از دار دنیا برود زیرا اگر او بمیرد برادري دارد كه جاي او را می گیرد و اجازه نده 

فرزند خودت از دنیا برود كه دیگر وارثی نداشته باشی برهان این انتخاب چیست؟. چرا 

نعی دارد كه هر دو كند كه یكی از این او فرزند از دنیا برود چه ماخداوند از ابتدا مقدر می

 زنده بمانند.

باشد. امام حسین امام ها با رسول خدا می دلیلش همین تناسی روحی و روانی و علمی

فرزند علم رسول خدا فرزند مقام او، فرزند حكمت او، فرزند معراج آن حضرت، فرزند 

هاي یهسرماكماالت آن بزرگوار است براساس تكامل روحی و روانی كه دارد وارث تمامی 

وجودي رسول خدا شده است. وارث علم او و دین او و حكمت او ولیكن شاید فرزندان خود 

 كماالت رسول خدا شده باشند. نباشند كه وارث تمامیآن حضرت در یك چنین مقامی 

چقدر در تاریخ شهرت یافته كه ائمه علیهم السالم از ساعت تولد تا ساعتی كه از دنیا می 

باشند هرگز مشاهده نشده ل هستند و مجهز به تمام علوم و اسرار الهی میروند انسان كام

است كه امام ها در دوران كودكی جاهل و نادان باشند و در دوران بلوغ و سی و چهل 

سالگی و علم و دانش مجهز شده باشند. آن چه در تاریخ سراغ داریم حضرت زهرا و علی 

لیهم السالم و امام هاي بعدي در دوران طفولیت و علیه السالم و امام حسن و امام حسین ع

كودكی مجهز به علم الهی هستند همچنین در دوران بلوغ و بزرگی. هرگز مشاهده نشده 

است كه در كودكی مانند كودكان معمولی باشند و در بزرگی و چهل سالگی مانند 

كمال مطلق رسیده دانشمندان. انسان هایی هستند كه گویی بیش از ظهور در این عالم به 

انبیاء معرفی كرده است و به این عالم به عنوان مأموریت اند و خداوند آن ها را به تمامی 

آمده اند كه بعد از رسول خدا دین او را یاري كنند و نگهداري نمایند. پس كماالت وجودي 

 باشد مانند رسول خداامام حسین صد در صد متناسب با كماالت وجودي رسول خدا می

عالم به علم قرآن است. اسرار دین خدا را چنان كه رسول خدا می داند، می داند. پس امام 

حسین فرزند نبوت رسول خدا و فرزند امامت آن حضرت و فرزند علم و دانش آن بزرگوار و 

 فرزند كماالت آن حضرت است.

زید بن  دیگري نمی تواند چنین سمتی داشته باشد كه آن حضرت دارد. تاریخ می گوید:

علی ابن الحسین فرزند امام چهارم خدمت برادرش امام پنجم عرض كرد می شود شما بعد 



 

 

از خودتان امامت را به من بدهید تا همان طور كه امام حسن و امام حسین دو برادر با هم 

گفت: بعد از خودتان  )ع(امام بودند من و شما دو برادر با هم امام باشیم. به برادرش امام باقر

باشد. امام می )ع(برادر خود را به امامت انتخاب كنید نه فرزند خود را كه جعفر بن محمد 

فرمود: برادر عزیزم امامت مسئله اي نیست كه به میل و اجازه من یا به میل پدر ما و  )ع(باقر

كند جد ما رسول خدا باشد. امامت منصبی است الهی. خداوند خودش انسانی را تربیت می

كند و بعد به پیغمبر خود دستور ه كمال مطلق می رساند، مجهز به علم و دانش میاو را ب

می دهد كه بعد از خود او را وصی و جانشینی خود قرار دهد. امامت منصبی است الهی و 

كند كه به اراده خدا واقع شده است. خداوند به آسمانی. براساس تعلیماتی ظهور پیدا می

كند و او را به قدرت كامل می رساند و به علم و دانش مجهز میاراده خود انسانی را به 

پیغمبر دستور می دهد كه بعد از تو علی جانشین است و بعد از علی امام حسن و امام 

كند برادرت را جانشین خود قرار بده و به حسین. به برادرش زید بن علی كه تقاضا می

اجازه من و اراده من نیست بلكه به دست امامت منصوب كن می گوید: این مسئله به اذن و 

 خداوند متعال است.

كند كه او را مجهز به تمام علم و خداوند آن انسانی را به جانشینی رسول خدا انتخاب می

علم قرآن را به او آموخته است. پس انتخاب امام مانند اخالق رسول خدا نموده و تمامی 

بر انتخاب خداوند متعال است خداوند به اراده انتخاب نبوت است. همان طور كه نبوت دین 

كند و به مقام نبوت می رساند و بعد او را مأمور و هدایت و تربیت خود انسانی را تربیت می

نماید، مساله امامت هم مانند مساله نبوت است كه تربیت شده به اراده خداوند مردم می

ند، مجهز به علم الهی و قدرت الهی متعال است. امام ها در میان مردم عادي بی رقیب هست

باشند، معصومند. انتخاب امامت به اراده جد ما رسول خدا و هم به اراده علی علیه می

السالم نیست بلكه مستقیما منصوب از جانب خدا است. پس امام ها كسانی هستند كه در 

یی هستند كه همان مكتبی درس خوانده اند كه انبیاء خوانده اند و تربیت شده همان خدا

 انبیاء را تربیت نموده. یك منصب الهی و انتخاب الهی، به دیگران مربوط نیست.

هاي كامل و اي پسر كنیم: اي پسر علملذا در این جمالت به امام زمان خطاب می

هاي تام و تمام، اي پسر علم و حلم رسول خدا، اي پسر قاب قوسین او ادنی. به حكمت

هم را پسر صفات و كماالت و علم و دانش رسول خدا می شناسیم همین كیفیت امام دوازد

نه این كه مانند فرزندان معمولی از گوشت و خون رسول خدا به عمل آمده باشند. رسول 

علیه السالم می فرماید: انا و علی من شجره واحد و سایر الناس من  خدا در تعریف علی

خدا ما را پرورش داده و به ثمرات علم و شجرٍ شتی. یعنی من و علی یك درختی هستیم كه 



 

 

حكمت رسانیده ولیكن دیگران درخت هاي دیگري هستند كه شباهت به ما ندارند. پس 

داستان امامت هماهنگ با داستان نبوت است همان طور كه یك نبی مجهز به علم و حكمت 

 خدا می شود امام ها هم مجهز به علم و حكمت خدا هستند. 

هاي ی و عادي گرچه امام زاده یا پیغمبر زاده باشند مجهز به سرمایهانسان هاي معمول

وجودي پیغمبر و امام هستند. با این حساب امام ها یا پیامبران كه جانشین یكدیگر می 

شوند ابتدا مانند آن ها در مكتب خدا درس می خوانند. خداوند ابتدا انسانی را به علم و 

غمبر دستور می دهد كه او را جانشین خود قرار دهد. كند و به پیدانش پیامبر مجهز می

كرد به علم نبوت ابراهیم خلیل شاید اگر در اوایل زندگی و دوران جوانی فرزندانی پیدا می

شدند زیرا همه جا زمان و محیط زندگی بر انسان ها حاكمیت دارد فرزندان مجهز نمی

فرا می و دانش خود را از مردمی  انسان ها بیشتر فرزندان محیط زندگی خود هستند. علم

 گیرند كه با آن ها زندگی كرده اند. 

حضرت ابراهیم در اوآخر زندگی كه حدود صد و بیست سال عمر كرده بود داراي فرزندانی 

مانند اسماعیل و اسحق شد و مخصوصاً فرزندش اسماعیل را در دوران كودكی و 

او را و مادرش را در خانه كعبه تحویل خدا شیرخوارگی از دایره فكر زمان اخراج نموده و 

داد. یكی از دالیلی كه ابراهیم هاجر و فرزندش اسماعیل را به خانه كعبه برد و خانه كعبه 

خانه می رفتند مردم  ارتیبه زشناختند آن روزگار خانه خرابه اي بود كه فقط پیامبران می

 مینداشتند. فقط ابراه یهمردم است اگا گاه ارتیكه ز يخانه ا نیچن كیاز  يعاد

 .خانه خانه خدا است كه به دست آدم ابوالبشر ساخته شده است نیدانست كه امی

كعبه می  ارتیبه ز یشده است نه كس يخرابه ا كیبه  لیتبد میدر زمان حضرت ابراه و

 .خود را برطرف كنند یجا هست كه الاقل بتوانند تشنگ در آن يرود و نه آب و آباد

كودك را با  نیا ایخدا :و گفت دیخانه كعبه نشان وارید يهاجر و فرزندش را پا میابراه

خانه كعبه  وانیا يمادرش به تو سپردم خودت آن ها را اداره كن به ثمر برسان. آن ها را پا

 یخشك ب ابانیب نیا و ما را در يزد كجا می روداد می هاجر. نیگذاشت و برگشت به فلسط

سپارم و از خدا تقاضا شما را به خدا می :گفت میابراه يسپارمی یآب و علف به چه كس

مادر كه  .شد بیاز نظر آن ها غا میكند و ابراه تیترب كنم كه شما را به ثمر برساند ومی

است كودكش هم از  دهیاو خشك ندر پستا ریتشنه است و ش اریده كرد خودش بسهمشا

خود و كودكش را از  لهید و به چه وسصل شد كه چه كنأمشرف به موت است مست یتشنگ

  .مرگ نجات بدهد



 

 

و براي دیدن و شناخت  سرگردان می شود ابانینفر در ب كی يطور كه به طور عاد همان

كسی یا جاي آبادي باالي كوهی كه در آن جا است می رود هاجر هم در حال استیصال 

كرد شاید انسانی یا كسی را در اطراف باالي كوه صفا رفت، این طرف و آن طرف نگاه می

 ببیند و از آن ها جرعه آبی مطالبه كند. باالي كوه صفا رفت كسی را ندید به آن طرف دیگر

هاي دورتر نمی رفت زیرا از پسرش دوید باالي كوه مروه رفت باز كسی را ندید و باالي كوه

شد چند مرتبه از صفا به مروه و از مروه به صفا شاید در اطراف انسانی یا چشمه آبی دور می

 پیدا كند.

جوشد كه در حال استیصال برگشت مشاهده كرد كه كنار فرزندش چشمه آبی از زمین می

ها را یك جا جمع كند. بچه اش را آب ان چشمه زمزم باشد، چاله اي درست كرد كه آبهم

داد خودش هم آب آشامید شیر در پستانش جاري شد از آن طرف پرندگان كه در آسمان 

گشتند و تشنه بودند چشمه آبی را در  آن جا مشاهده كردند در اطراف چشمه می

ها حدس ها و پرندهاف بودند به هدایت كالغگشتند. گوسفند داران هم كه در اطرمی

زدند كه در آن جا چشمه آبی باشد كه پرندگان را به خود جذب كرده است. با می

با كودك خود آن جا نشسته. یقین گوسفندانشان كنار چشمه آمدند مشاهده كردند خانمی 

ا خانم قرار پیدا كردند كه این چشمه به بركت دعاي این خانم از زمین جوشیده است ب

گذاشتند كه سالیانه مبلغی را در اختیار او قرار دهند از شیر و ماست و گوسفندان خود آن 

 ها را تغذیه كنند و از چشمه آب استفاده كنند.

كم كم جمعیت در اطراف چشمه جمع شدند آبادي به وجود آمد به آن مادر و كودكش 

ها در زمین خشك جوشیده است. كردند كه یك چنین چشمه آبی به بركت آن خدمت می

یكی از دالیلی كه ابراهیم فرزندش را از جامعه زنان كه اكثر كافر و بت پرستند كنار بكشد و 

در آن بیابان به خدا بسپارد همین است كه كودك او تحت تأثیر فرهگ غلط زمان كه 

به خدا فرهنگ كفر و بت پرستی است واقع نشود بلكه جایی زندگی كند كه مجبور باشد 

پناهنده شود در نتیجه اسماعیل در آن دیار غربت با معجزات و محبت هایی كه از خداوند 

مشاهده كرد تحت تأثیر تربیت خدا قرار گرفت و به مقام نبوت رسید و به عنوان پدر 

حضرت خاتم و ائمه اطهار علیهم السالم انتخاب شد. پس براي این كه این فرزند اجباراً در 

قرار گیرد و به فكر و فرهنگ زمان آلوده نشود او را از جامعه زمان كنار كشید و اطاعت خدا 

در آن سرزمین خشك و بی آب و علف به خدا سپرد و نتیجه بحث این است كه پیامبران از 

تربیت خدا بهره مند      می شوند و كمتر به فكر و فرهنگ زمان خود آلوده می شوند و به 

 مقام نبوت می رسند.



 

 

این حساب خداوند تبارك و تعالی از مسیر آیات و معجزاتی كه به بركت خانه كعبه و  با

انسان ها اوالد اسماعیل در تاریخ به وجود آورده است این خانه را مرجع و پناه گاه تمامی 

كه در اطراف آن به جا قرار داده و این همه خداوند به این خانه و طواف خانه و مراسمی

داده است تا به وسیله خانه، مردم را به اهل خانه بكشاند كه ائمه اطهار  آورند بركتمی

علیهم السالم هستند و به بركت علم و دانش ائمه اطهار علیهم السالم مردم را به دایره 

 رحمت و قدرت خود بكشاند.

تا در نتیجه مردم صد در صد یقین پیدا كنند كه خلقت عالم و آدم عبث نیست كه كفار با 

ر و فرهنگ غلط خود بشریت را اسباب بازي خود قرار دهند و به میل خود آن ها را یا به فك

كنید كه بشریت بردگی خود بكشانند و یا به میل خود آن ها را به قتل برسانند. مشاهده می

تاریخ در اسارت قدرت هاي مادي و كفر و گناه به چه مصیبت هایی مبتال شده و بزرگ 

تاریخ داستان بردگی انسان هاي تاریخ است كه یك انسان قلدر و زور ترین مصیبت ها در 

كند انسان هاي ضعیف و فقیر را برده خود مآب به دلیل مال و ثروت و قدرتی كه پیدا می

می داند و آن ها را مانند گاو و گوسفند در اختیار خود قرار می دهد تا زمانی كه فوایدي از 

مه نان خشكی و یا غذاهایی كه پس مانده سفره خودش آن ها برایش قابل ظهور است لق

كند ضعیف شده اند و قدرت كار باشد به آن ها می رساند و به محض این كه احساس میمی

و فعالیت و بردگی از آن ها سلب شده است آن ها را به قتل می رسانند. انسان ها از زن و 

گرفتند به تیار قدرت مندان قرار میمردي كه در دنیاي قدیم به صورت كنیز یا غالم در اخ

خود محروم بوده اند. اختیار ناموس خود و زن و بچه  تمام معنا از حقوق انسانی و مردمی

 خود را نداشته اند چه برسد كه مالك مال و ثروت خود باشند. 

بردگی انتهاي ذلت یك انسان در اسارت انسان هاي قدرتمند است. انسان براساس فكر و 

كند بزرگ ترین مصیبت ها براي كه دارد و عزت و عظمت آزادي را احساس میدانشی 

حقوق مادي و معنوي باشد كه در دایره اطاعت زورگویان از تمامی همین مساله بردگی می

 خود محروم است. 

صرفاً در تمام عمر الزم است به صورت اسباب و ابزاري در اختیار مالك خود باشد مالك او 

ت و آزادي دارد كه هر وقت بخواهد به میل خود می تواند او را بكشد و یا هم چنان قدر

لقمه نانی به او بدهد. این ذلت و بردگی بزرگ ترین مصیب انسان تاریخ بوده است. به همین 

دلیل پیامبران كه انسان هاي آزادي بوده اند مجهز به علم و دانش و ایمان بوده بزرگ ترین 

انسان هاي تاریخ شناخته شده اند. هر پیغمبري در زمان خود عامل مخالفت با بردگی 

كوشد زن و مرد معاصر خود را از ذلت بردگی برهاند و آن ها را به آزادي برساند. تنها می



 

 

عاملی كه        می تواند انسان ها را به حریت و آزادگی انسانی برساند این خدا و مكتب 

 خدا و پیغمبران تاریخند.

كند كه حق ندارید انسان را برده خود در زمان خود همه جا مردم را دعوت میهر پیغمبري 

قرار دهید. آزادي و حریت انسان آن قدر مهم است كه اگر انسان كودكی را در بیابان پیدا 

كند و او را به خانه ببرد بزرگش كند و به ثمر برساند و او را به زن و فرزند برساند حق ندارد 

طاعت خود به عنوان مالكیت قرار دهد و حق ندارد به آن كودك بگوید آن كودك را در ا

چون من تو را با خرج خود به دوران جوانی رسانیده ام و تو را به ثمر رسانیده ام پس تو 

ملك من هستی، مال من هستی و كامالً مقدرات تو به دست من است. تو براي من مانند 

ه ثمر رسانیده ام و همان طور كه آن چه بخواهم گوسفندي هستی كه آن را تربیت كرده و ب

كنم آن را بكشم یا زنده نگهدارم، تو را هم كه تربیت شده من هستی با گوسفندم رفتار می

و این زندگی را من به تو داده ام حق دارم هرگونه رفتاري با تو داشته باشم. پس تو ملك 

هر اختیار كنی. در این رابطه من هستی و حق آزادي نداري كه به میل خودت زن یا شو

 داستان بنی امیه و بنی هاشم به وجود آمده است.

امیه ابن عبد شمس با عبد مناف بن عبد شمس هر دو برادرند ولیكن موال امیرالمؤمنین از 

نویسد كه ما و شما بنی این حقیقت پرده بر می دارد. معاویه نامه اي به امیرالمؤمنین می

آییم. برتري شما عبد شمس هستیم و از یك خانواده به حساب میهاشم هر دو فرزندان 

بنی هاشم بر ما بنی امیه برهانی ندارد كه خود را از ما برتر و باالتر می شناسید و ریاست و 

 دانید.زعامت را حق خود می

حضرت در جواب نامه او بعد از مفاخر تاریخی بنی هاشم و برتري آن ها بر بنی امیه كه از 

كند كه باشد این جمله را در نامه خود ذكر میمله ظهور پیغمبر )ص( از بنی هاشم میآن ج

خیلی زیاد فرق است بین خانواده اي كه اصیل هستند و بین خانواده اي كه لصیق به آن 

باشند. می فرماید: لیس االصیل كاللصیق. یعنی ما بنی هاشم فرزندان اصلی عبد خانواده می

باشیم و شما فرزندان لصیق و چسبیده به ما خانواده دمان( میمناف )جد اعالي خو

باشید. در این جا این مسئله به وجود آمده كه امیه بن عبد شمس پدر بزرگ بنی امیه به می

قول ما یك كودك سر راهی بوده كه مادرش مانند زنانی كه از طریق منافی عفت حامله می 

وان یك كودك حالل زاده تحویل جامعه بدهند شوند و   نمی توانند كودك خود را به عن

كنند و دیگري آن كودك را به بالفاصله بعد از تولد كودك را سر راهی و یا بیابانی رها می

خانه می برد و پرورش می دهد. امیه بن عبد شمس هم یك چنین كودك سر راهی بوده كه 

گفتند: ه است. مردم میعبد شمس او را به عنوان پسر خود بزرگ كرده و به ثمر رسانید



 

 

گفتند: عبدالمطلب ابن عبد شمس. پس عبد شمس از امیه بن عبد شمس همان طور كه می

هاي بزرگ كعبه بوده است خود را مالك كودكی كه پرورش داده نشناخته بلكه شخصیت

 مقام او را باال برده و به عنوان پسر خود شناخته است. 

هاي بی پدر معنا می دهد كه خداوند به كسانی كه یتیم (سوره نساء هم5در این رابطه آیه) 

و مادري را به خانه می برند و پرورش می دهند دستور می دهد كه حق ندارند آن ها را به 

عنوان كنیز خود یا كنیز فرزندان خود استخدام كنند بلكه الزم است آن ها را بعد از آن كه 

یل خود شوهر انتخاب كنند. می فرماید اگر شما به حد ازدواج رسیدند آزاد بگذارند تا به م

مربیان خود را به عنوان شوهر قبول كردند حق دارید آن ها را به ازدواج خود درآورید و اگر 

دیگري را قبول كردند آزادند و شما حق ندارید به دلیل این كه آن ها را تربیت كرده اید به 

فانكحوا ما خفتم ان ال تقسطوا فی الیتامی ازدواج خود درآورید. خداوند می فرماید: و ان 

طاب لكم من النساء مثنی و ثالث و رباع فان خفتم ان ال تعدلوا فواحده او ما ملكت ایمانكم 

ذلك ادنی ان ال تعولوا... یعنی اگر شما كودكان یتیمی را پرورش داده اید تا به حد بلوغ 

ها را رعایت كنید و با آن ها به قسط و  رسیده اند و نمی توانید در مساله ازدواج آزادي آن

عدالت رفتار كنید فقط می توانید با آن ها بعد از جلب رضایت ازدواج كنید و در آخر آیه 

می فرماید: باز هم اگر نتوانستید با آن ها عادالنه رفتار كنید به یك زن اكتفا كنید. این 

 بهترین راهی است كه به ظلم و ستم مبتال نشوید.

اعتقاد به خداوند متعال و رابطه  ریاست كه از مس كه علم آزاد بخش علمی میست بدانالزم ا

مانند خودشان دارند كه به آن  ياستاد انیاكثر دانشجو با او حاصل می شود. گرچه ظاهراً

خدا  یكهستند یانسان همه جا دو نفر  یاست كه استاد مرب نیا قتیحق كنیآموزد ولها می

  .گرید نیمعلم ایو  مادرپدر و  گریو د

 ا،یب :ندكه به بچه می گوی پدر و مادر یكیدارد  معلمدو  يسخن گفتن و سخن آموز نیهم

ن ها به ااست كه دهق يكلمات مانند بذر نیدوانند و اكلمات را به گوش او می ،نیبرو و بنش

 یزارع اصل كنیكارد ولها و درخت ها را میگرچه دهقان بذر زراعت .دنافشاندل خاك می

اوست كه دانه گندم و جو و برنج را در دل آب و خاك پرورش می دهد  .است متعالخداوند 

بذري  كنند مانند همانمی ءهم كه پدر و مادر به كودك خود القا یكلمات .و به ثمر می رساند

 افشانند.است كه دهقان ها به دل خاك می

چرخاند و می گرداند تا از ودك را میاین خداوند متعال است كه عضالت زبان و دهان ك

طریق تمرین، كلمات را بتواند بگوید و معانی كلمات را هم در دل او القاء كند. ما اگر تعلیم 

بیان را به سه قسم تقسیم كنیم و یا بگوییم سه تحول در كودك الزم است تا سخن یاد 



 

 

با كودك خود سخن می بگیرد و بتواند حرف بزند، تحول اول همین است كه پدر و مادر 

 گویند و این كلمات را در فكر و مغز كودك قرار می دهند.

كنید تحول دوم تمرین این كلمات است كه كودك بتواند بگوید و حرف بزند. مشاهده می

كشد این كلمات ساده را بر زبان خود جاري كند. تحول سوم القاء معانی كه مدتی طول می

داند. وقتی مادر به او می گوید: بیا و برو و بنشین كودك در فكر كودك است كه كودك می 

 نشیند.كند یا می رود و میكند كه به سوي مادر حركت میفقط به معنا توجه می

كنند، كودكان تنها چیزي را كه كمتر به آن توجه دارند كلماتی است كه بر زبان جاري می

كه تعلیم بیان و سخن گفتن شناخته  كنند. از این سه مرحلهفقط به معانی كلمات توجه می

شده است دو مرحله آن به اراده خدا است. خداوند معانی كلمات را در فكر كودك ثبت 

چرخاند و می گرداند تا بتواند كلمات را تلفظ كند و همچنین عضالت زبان و دهان را میمی

ید: الرحمن خلق كند و بگوید. لذا خداوند تعلیم بیان را خودش اختصاص می دهد می فرما

االنسان علمه البیان. تعلیم بیان را به خود اختصاص می دهد با این كه عامل ظاهري پدر و 

مادر هستند ولیكن اصل این است كه عضالت دهان كودك از مسیر حركات تمرینی بتواند 

از بگوید و از مسیر ثبت معنا در ذهن خود بتواند كلمات را به معنا ارتباط دهد لذا همه جا 

طریق درس خواندن و سواد آموزي معلمین و اساتید، كتاب یا قرآن را به دست می گیرند، 

كنند تا عضالت آموزند و شاگردان مدتی تمرین میكلمات و عبارت را به شاگردان خود می

زبان و دهان به گفتن آن كلمات عادت كند و بتواند كلمات را به معانی آن مربوط سازند. 

بینید كه قلب انسان مانند نوار ضبط تعلیمات خداوند متعال است. شما میپس عامل اصلی 

باشد كه كلمات در آن ضبط و ثبت می شود و بعداً از طریق ارتباط معانی صدا و سیما می

كنند و می فهمند ضبط كلمات هم در دو ضبط شده با كلمات و عبارت مطالب را درك می

 تاثر. مرحله است یكی ضبط اثر و دیگر ضبط 

برق  يرویو ن سدینوكاغذ می ياثر از نوع خط. انسان با قلم خود رو ،تاثر از نوع علم است

 گریكه نوشته خط د یخط يكند. نه انسان می تواند روكلمات را در نوار ضبط می نیهم ا

كه ضبط نموده  يكلمه ا يخط اول را محو كند. نه هم نوار می تواند رو كه نیمگر ا دیبنوس

ضبط كلمات  نیكلمات اول محو شود. اگر معلومات هم كه نیا مگر .كند بطض گرید ياكلمه 

ضبط اول محو  كه نیمگر ا ستینوار دو عبارت قابل ضبط ن كیباشد مانند ضبط در نوار، در 

كاغذها و نوارها اثر را  .ثرأضبط كلمات و خطوط از نوع اثر است نه از نوع ت كنیشود. ول

 .كنندثر را قبول میأخالف ذهن انسان كه اثر و ت هثر محرومند. بأاز ت كنیكنند ولقبول می



 

 

         صورت را اثر  نیاو كند فكر خود ثبت می دررا كه می شنود صورت آن را  يكلمه ا هر

ثر قابل أت .ثر می نامندأثبت دوم را ت .كندآن را هم در وجود خود ثبت می يمی نامند. معنا

ثر است تا أكه در مركز نفس انسان ضبط شده كه از نوع ت یمعلومات یعنی ستیمحو شدن ن

انسان و معلومات انسان فاصله شود و  نی. فقط خدا قدرت دارد بستا یابد به حال خود باق

ثر أو ت اثر .المر و قلبه نیب حولیانه  :دیكه می فرما دیرابطه معلومات را از قلب عالم قطع نما

آدم را زخم  يپا .می شود داید درد و سوزش پلخانسان می يابه پ ياست كه خار نیمثل ا

علم به آن  كنیلو زخم نشده است ییگو كه آن زخم معالجه می شود چنان كند بعداًمی

 ای يزیاز چ یاگر زخم و جراحت یشما در دوران كودك .است یزخم تا ابد به حال خود باق

. اثر از نوع ستین ياز آن زخم و جراحت خبر كنیهست ول ادتانیبه  دیبرداشته ا یكس

ثر از أت و ستندیمركز قابل اجتماع ن كیكه در  گریدو عدد د ایاست مانند دو ماده  اتیماد

 یظرف قابل ثبت است و مزاحمت كیثر در أت ارهایلیمیلیون ها و م كه مجردات است عنو

خارج  دیجز و ق دیمی گوید: تق يسبزوار لسوفیرابطه ف نیدر ا .نمی شود دایآن ها پ نیب

می  دایكه از سرما و گرما پ يكه در فكر و ذهن تو وارد می شود مانند اثر يدیهر ق یعن.ی

به آن كه علم به آن اثر باشد  دیتق یمی شود ول واثر از وجود تو خارج است و مح نیا .شود

 اردهایلیو م ونیلیگانه م حواس پنج قیثابت است. انسان در مدت عمر از طر در وجود تو

 .ستیها در وجودش نكه اصل حادثه نیها دارد با اعلم به آن حادثه و ندیبحادثه می

علوم اصلی انسان ها و مخصوصا ائمه اطهار علیهم السالم همین تأثرات است كه از مسیر 

وحی و الهام براي آن ها حاصل می گرداند. خداوند براي تعلیم علم به بندگان خود احتیاج 

به القاء كالم ندارد یعنی الزم نیست بین خدا و پیغمبر و امام سر و صدایی ایجاد شود كه 

بخواند یا بداند، بگوید: قل هو اهلل احد اهلل الصمد تا آخر. در همان جا كه حالت وحی براي 

پیغمبر حاصل می شود رابطه اش از مردم قطع می گردد و با خدا رابطه دارد. سوره اي از 

ي قرآن و یا آیه اي از آیات در صفحه قلب آن حضرت ثبت می گردد. ثبت كلمات هاسوره

سر و صدا ندارد ولیكن القاء كلمات سر و صدا الزم دارد. شما سخنانی كه می گویید یا می 

كنید. این موج شنوید ابتدا با تحریك عضالت زبان و دهان خود موجی در هوا ایجاد می

كند و ی شود. اگر هوا نباشد كلمات شما سر و صدا ایجاد نمیتكانی است كه در هوا پیدا م

 به شنونده القاء نمی شود.

گاهی كلمات موجی است كه در هوا ایجاد می شود و گاهی اهتزازي است كه در نور ایجاد  

می شود. اهتزاز با موج تفاوت دارد. موج تكانی است در هوا به صورت دایره مانند سنگی كه 

كند ولیكن اهتزاز از نوع تكان و جنبش در هوا دازي و دایره اي ایجاد میانبه دریا می



 

 

نیست. تكانی كه در نور ایجاد می شود بالفاصله از مشرق عالم به مغرب عالم می رود. نور از 

 مجردات است كه مجردات برخورد با مادیات ندارند.

نی برخورد ماده اي به ماده بین آن ها و مادیات تزاحم و تعانی قابل ظهور نیست. تزاحم یع

دیگر تا ماده وارد شده ماده قبلی را از جاي خود خارج كند و جاي آن را بگیرد. و اما تعانی 

به معناي برخورد مطلق است نه این كه وارد مورد را از جاي خود خارج كند. این صفت ماده 

ا و صحراها همان قدر آزاد ها و دریاهو مادیات است اما نور و روح كه از مجرداتند در دل كوه

كنند و كسی كند كه در فضاي خالی آزادند. آن ها به كسی یا چیزي برخورد نمیحركت می

ها یك چنین اجناسی هستند. خواهی نخواهی كند، فرشتهیا چیزي با آن ها برخورد نمی

عرض  بین خداوند و انسان براي القاء كلمات واسطه اي الزم است كلمات و عبارات از نوع

است و عرض بر عدم قابل ظهور نیست. عدم مانند خود عدم است نه تأثیر دارد نه تأثر 

پذیرد. گرچه خداوند به ظاهر و باطن همه موجودات احاطه كامل دارد اما در عین حال می

 كلمات او هم 

 عارضه اي است كه به اراده او می شود و به مخاطب می رسد.

وجی است كه در هوا ایجاد می شود و سر و صدا ایجاد كلمات خدا هم گاهی از قبیل م

كند و گاهی از قبیل اهتزازي است كه در نور پیدا می شود. و این اهتزاز سر و صدا ندارد. می

زند بدون این كه سر و صدا داشته باشد. از این اهتزاز تعبیر به وحی توكی به قلب انسان می

كند و قلب پیغمبر یا امام آن اهتزاز  را ثبت می شود. كالم خدا موجی در نور ایجاد می

كند ولیكن از ابتدا تا انتها سر و صدایی قابل احساس نیست. كلمات ما اول صدا ایجاد می

كند و در انتها توكی به پرده گوش، یا گوش قلب ما وارد می شود ولیكن وحی الهی توكی می

 كند.خالص و مطلق است كه سر و صدا ایجاد نمی

هم در صنایع بشري گاهی كلمات سوار نیروي برق می شود و از این طرف عالم به آن اآلن 

طرف می رود و در انتها از مسیر بلندگوي رادیو یا تلفن این اهتزاز برقی یا نوري تبدیل به 

 كند.موجی می شود كه در هوا ایجاد شده و شنونده به عنوان سر و صدا آن را ضبط می

در میان مردم نشسته اند حالت وحی برایشان عارض می شود  پس آن جا كه رسول خدا

 چنان 

كند كه رابطه اش از مردم قطع می شود و مردم می فهمند كه در حال وضع و حالی پیدا می

ارتباط با خداوند قرار گرفته. سوره اي از قرآن در قلب مباركش ضبط و ثبت می گردد. بعداً 

آن سوره را براي مردم می خواند. كتاب وحی آن را به حال طبیعی و عادي بر می گردد و 

 كند.نویسند پس وحی یك تكانی به نام اهتزاز در نور است كه سر و صدا ایجاد نمیمی



 

 

پیغمبران از نظر ارتباط با خدا با یكدیگر تفاوت دارند بعضی فاصله وجودي با خدا دارند و 

و نزدیك است تا به كمال مطلق            صداي خدا را از راه دور می شنوند و این ارتباط دور

كند. در می رسند. آن كمال مطلق را لقاء اهلل می نامند، خداوند خود را به آن ها معرفی می

دعاي صباح می خوانیم كه حضرت می گوید: یا من دل علی ذاته بذاته و تنزه عن مجانسه 

با بندگان خودش را تعریف مخلوقانه و جل عن مالئمه كیفیاته. حضرت حالت مالقات خدا 

 كند.كند می گوید: با نمایش ذات خود بندگان را به ذات خدا هدایت میمی

جنسیت وجودي با بندگان خود ندارد و كیفیت هایی كه موجودیت خالیق را تشكیل می 

دهد در ذات خداست. یعنی خداوند اگر خود را به بنده اش معرفی كند بین ذات خود و قلب 

كنی آورد. از موال سوال كردند آیا خدایی را كه عبادت میت به وجود میبندگان رؤی

كنم می گویند: كیف بینی فرمود: لم اعبد ربا لم اره هرگز خدایی را كه نبینم عبادت نمیمی

تراه      می فرماید: لم تره العیون بمشاهده العیان ولكن راَته القلوب بحقایق االیمان. خدا را 

كنم و مشاهدات قلبی جهت خاصی و بینم ولیكن با قلب خود مشاهده مییبا چشم خود نم

 مكان مخصوصی الزم ندارد. در هر صورت كالم از سه قسمت تشكیل شده است :

ابتدا تحریك عضالت زبان و دهان دوم ایجاد موج و سر و صدا در هوا و سوم اصطكاك این  

 موج به پرده گوش انسان و یا قلب انسان. 

كند. آن دا بر قلب وارد می گردد و كالم انسان با پرده گوش اصطكاك پیدا میكالم خ

اصطكاك صدا نیست اما انتهایی صدا است كه با وحی الهی در قلب پیغمبران و ائمه ایجاد 

 می شود.

تا این جا موقعیت امام زمان و ائمه دیگر )ع( از نظر روانی و وجودي روشن شد كه آن ها در 

هاي روانی و وجودي كه روح علم و د با دیگران تفاوت دارند و این سرمایهذات خود و وجو

 دانش است فاقد كمیت و كیفیت است.

اگر روح كلی عالم و یا علم بی نهایت خداوند متعال ارتباط به وجود و ذات انسان پیدا كند 

دا و یا ذره اي وجود انسان و یا ذات انسان سبك تر و یا سنگین تر نمی شود زیرا علم خ

روح علم از مجردات است. مجردات سبكی و سنگینی ندارند، بین آن ها و مادیات عالم 

ها احساس كنند نه كوهتزاحم و تعانی پیدا نمی شود. نوري از دل سلسله جبال عبور می

ها از دل آن ها از این سر عالم به آن سر عالم رفته اند و نه هم فرشتگان كنند كه فرشتهمی

ها و دریاها و كرات عالم ها عبور كرده اند. عبور آن ها از كوهكنند كه از دل كوهیاحساس م

 مانند عبورشان از فضاي خالی و خالء مطلق است.



 

 

كنند تا بین آن ها مزاحمتی همان طور كه در فضاي خالی به چیزي یا كسی برخورد نمی

ها و ها و سنگند از دل كوهپیدا شود زیرا در فضاي خالی چیزي نیست كه با آن برخورد كن

. ستیقابل ظهور ن یتزاحم و تكاملكنند بین آن ها و اجسام دیگر دریاها هم كه عبور می

 گریاجسام د و مطلق مانند سرعت حركت در دل كوه ها ءسرعت و حركت آن ها در خال

به حركت  اجیاحت يزیچ و یارتباط با كس يذات مقدس خداوند متعال برا است و مخصوصاً

است  یقتیحق كیاو  .كند دایتماس پ يزیچ ای یكند و با كس جادیدر خود ا یندارد تا تكان

می شود مانند ما انسان ها كه در وجود خود  دایپ یخال ي. نه در داخل وجودش جایامتناهن

 رایمی شود ز دایپ یخال يو نه هم در خارج وجودش جا میآب و غذا دار يبرا یخال يجا

 و است تیمحدود يخارج وجود به معنا چه در اخل وجود ودچه در  يو وجود یذات ءخال

روح ما به آخر  ایمن و شما و  ییجا در یعنی یتناه .منافات دارد یبا عدم تناه تیمحدود

حد  یناف ینامتناه كنی. ولمیتصرف كن يزیو چ یتا درك ستمیجا به بعد ن می رسد كه از آن

 :دیكند می فرمامی فیالسالم خدا را تعر هیموال عل .است ضعف و قدرت یو ناف تیو محدود

به عنوان  يوجود میو تقس هیتجز یاست كه مناف يواحد كیخدا  یعنیالذات.  يواحد احد

و  یمی شود و نه هم كس يزیچ و یباشد نه او به ذات خود مزاحم كسمراتب می ایاجزا 

 یو مجردات با او برخورد ذات اتیجسمان اتیماد ایخواه از نوع روح و فرشته باشند و  يزیچ

 .دارند

 تیروحان ایخود و  تیانسان ها با جمسان كنیخداوند متعال است ول يوجود تیوضع نیا

هستند كه  یمانند كودك یكنند گاهمی دایفاصله پ ادیز ایخود با خدا كم  تیعلم ایخود و 

و  یفاصله روحان كنیندارند ول ینشسته اند فاصله جسمان يغمبریپ ای امامی يزانو يرو

و  یاست. همه از نظر ذات نیهم به خدا چن گرانیو د غمبرانیدارند رابطه انسان ها و پ يفكر

 .خود فاصله دارند يبا خدا يو فكر از نظر علمی كنیمرتبط با خداوند متعالند ول يوجود

گزارش می دهد می  غمبرانیرابطه خود را با پ يا هیآ كیها در فاصله نیخداوند به تناسب ا

 یوح يبه معنا یتوك قلب اینمی گوید مگر از پشت پرده و  نسخ یخدا هرگز با كس :دیفرما

ندگو كه لمی سازد و با آن ب غمبریخود و آن پ نیبه نام فرشته ب ییكه بلندگو نیا ایو 

است كه  ییآن بلندگو نمونه صورت ها .خود سخن می گوید غمبریكند با پمی جادیا ییصدا

 .ماو حرف می زنی باو  میما انسان ها در عالم خواب با آن رو به رو هست

عالم  افهیكه آن ق نیبا ا میاست كه او را می شناس یكس ایمادر ما  ایپدر ما  میكنمی الیخ

می  یعالم خواب صورت خداوند به شكل پدر و مادر ما در يگریخواب نه پدر ما بوده نه د



 

 

خداوند منزه  رایزند زآن صورت با ما حرف می قیكند از طرود جلب میسازد و ما را به خ

 .رفتناست از شكل گ

بود  يما بودند روز یعالم خواب پدر و مادر واقع افهیاگر آن ق يداریب ایعالم خواب  در خواه

 نیبه ا آن ها نمی دانند. كنیآن ها هم بدانند كه با ما تماس گرفته و با ما حرف زده اند ول

به  یانتقال علم اله لهیعالم كه وس یالسالم را به روح كل همیخداوند ائمه اطهار عل تیفیك

عالم و موجودات  هستند با تمامی نیمع يجا كیدر  كه نیوجود است مجهز كرده است با ا

رابطه خدا را  تیفیك نیرالمؤمنیخارج آن و با خداوند متعال در تماس اند موال ام داخل آن و

كرد با او می دایرابطه پ غمبریهر جا خداوند با پ :دیكند می فرمامی فیبا رسول خدا تعر

شنیدم و كرد من هم صداي وحی را میو یا سوره اي و آیه اي بر او نازل می زدحرف می

 دانستم.رابطه رسول خدا را با خدا می

در جاي دیگر و در عین حال رابطه خدا را شاید موال در مدینه بود و رسول خدا در مكه یا 

 با 

كند تا جایی كه رسول خدا می گوید: در شب معراج خداوند با زبان علی با پیغمبر كشف می

من سخن می گفت: با این حساب ائمه اطهار یا پیامبران از نظر روحی و روانی با دیگران 

ا خالی می گردد. از نظر هیكل با كه با نور برق شارژ می شود ی تفاوت دارند. مانند باطري

دیگران مساویند اما از نظر شارژ وجودي بدون این كه چاق یا الغر شوند با دیگران تفاوت 

 دارند.

انسان ها به همین كیفیت از نظر روانی و وجودي، نه هندسه خلقت كه گوشت و خون و رگ 

زار شمعی و امثالهم. بنابر و عصب باشد، با یكدیگر تفاوت دارند. مانند چراغ یك شمعی یا ه

این در طول مباحث گذشته ثابت شد كه ائمه اطهار از نظر علمیت و روحانیت انسان كاملند 

باشد. امكان ندارد بین علمشان هماهنگ با علم خدا و قدرتشان هماهنگ با قدرت خدا می

آن ها پیدا شود كه چیزي را خدا درست بداند و آن ها و خداوند متعال تفاوت علمی 

نداننند. در این رابطه امام حسین علیه السالم می فرماید: رضی اهلل رضانا اهل البیت. نمی 

گوید: رضایت ما رضایت خداست می گوید: رضایت خدا رضایت ماست یا درباره حضرت 

زهرا گفته اند: ان اهلل یرضی لرضاها و یغضب لغضبها. اگر تفاوتی باشد بین رضایت آن ها و 

مانند تفاوت ناقص و كامل است درست نیست كه خداوند به خاطره رضایت  رضایت خدا

ناقص آن ها از رضایت كامل خود صرف نظر كند. همه جا ناقص بایستی تابع كامل باشد نه 

بینیم بین این چهارده معصوم و خداوند متعال كامل تابع ناقص. در این رابطه همه جا می

دا هر كسی و هر چیزي را می شناسد و می داند آن توافق و تساوي كامل است چنان كه خ



 

 

ها هم می شناسند و می دانند امام صادق می فرمایند: ان اهلل فوض الینا االمر. خدا امور 

خالیق را به ما واگذار كرده، قاعده طبیعی است كه روزي شاگرد به مقام استاد می رسد و 

گرد خود بیاموزد و او را در جاي خود استاد حریص است بر این كه علم و هنر خود را به شا

 بنشاند.

هاي تا این جا در دعاي ندبه ائمه اطهار علیهم السالم امام زمان را از نظر روانی و سرمایه

كنند كه ائمه و یا پیغمبران نسبت به سایر خالیق تفاوت كنند و اثبات میوجودي تعریف می

هر دو انسانند و مبتال به عوارضی هستند  روانی و وجودي دارند گرچه از نظر قیافه و هیكل

كه بین آن ها و سایر مردم مشترك است ولیكن با دیگران تفاوت روانی دارند و این تفاوت 

( مطرح كرده می 15روانی بین مؤمن و مسلم مسئله اي است كه خداوند در سوره حجرات)

 ا یدخل االیمان فی قلوبكم. فرماید: قالت االعراب آمنا قل لم تومنوا ولكن قولوا اسلمنا ولم

ها بگو ادعا نكنند كه مؤمنند بگویند: ما مسلمانیم هنوز كه ایمان داخل قلب آن به این عرب

ها كه مشاهده كردند از كنند كه ایمان آورده اند. اكثریت عربها نشده است، چرا ادعا می

میدانی آن بزرگوار  مسیر جنگ و قتل و كشتار نمی توانند بر پیغمبر غلبه كنند و در هر

 )ص(پیروز است چاره اي ندیدند جز كه این كه با گفتن دو كلمه شهادتین تسلیم پیغمبر 

شوند و امنیت پیدا كنند. همه شهادتین بر زمان جاري كردند. در انتها چند سال نزدیك به 

مان وفات پیغمبر اكرم اكثریت شهرها و روستاها و بیابان هاي حجاز بدون جنگ آمدند مسل

شدند. خداوند اسالم آن ها را به همان دو كلمه گرچه خالف حقیقت بود قبول كرد ولكن 

این ادعا را كه مؤمنند قبول نكرد و فرمود: هنوز كه ایمان داخل قلب آن ها نشده چرا 

كنند. ایمان یك نورانیت قلبی است. قلب انسان مجهز به نور ایمان می ادعاي ایمان می

و مغز او فعال می گردد. عظمت خدا را از طریق خالیق و آثاري كه  شود در نتیجه عقل

كند. پس مؤمن با كافر یا با مسلمانی كه خارج از دایره والیت خدا و ائمه آفریده درك می

بیند و با عشق و عالقه در نماز به خدا است فرق دارد. دل مؤمن روشن است حقیقت را می

یكن منافق و مسلمان گرچه از نظر اجتماعی كه جامعه كند ولاحترام می گذارد و سجده می

همه مسلمان هستند خود را مسلمان می داند ولیكن هنوز رابطه قلبی با خداي خود ندارد. 

كند ولیكن در قلب خودش عشق و عالقه اي به خداوند متعال و یا تظاهر به دین خدا می

الناس من یعبد اهلل علی حرف.  آخرت و قیامت ندارند. چنان است كه خدا می فرماید: من

یعنی بعضی انسان ها روي لفظ و حرف ایمان كه جامعه به آن ها تحمیل نموده خدا را 

و ایمانی با فتنه اي رو به رو می شوند كنند به محض این كه از نظر اسالمی عبادت می

ین ایمان ظاهري كند. همو ایمانی براي آنها جلوه می مقاصد دنیایی آنها از راه غیر اسالمی



 

 

خود را هم رها كرده و در سازمان فكر و فرهنگ كفر قرار می گیرند. پس انسان ها با 

باشد یكدیگر تفاوت روانی دارند و این تفاوت روانی هم كه ساخت سازمان روحی و قلبی می

صنعت خداوند متعال است. همان طور كه انسان ها در ساخت تنی و بدنی خود عاجزند در 

ساز روحانیت و ایمان و تقواي خود هم عاجزند حتی توبه تنها كه یك گرایش به  ساخت و

 خداوند متعال و عذرخواهی از گناه و معصیت است متوقف بر اراده خداوند متعال است. 

در همین جا لطیفه عجیبی است كه آیا خدا بایستی قلب عاصی یا كافر را متمایل به توبه 

كند و او بعد توبه نماید و یا این عاصی و گناه كار الزم است به اراده خود توبه كند و بعد 

خداوند توبه او را بپذیرد. توبه ساده ترین اعمالی است كه بدون رنج و زحمت و بدون مایه و 

ه انسان می تواند توبه كند. شاید بگوییم: توبه زمانی محقق می شود كه بالفاصله نماز سرمای

بخواند و نمازهاي قضا شده را به جا آورد و یا اگر حقوق مردم به گردن او هست ادا نماید. 

اگر آن گرایش قلبی كه توبه واقعی باشد مشروط به انجام دادن واجبات و مستجباتی است 

این واجبات و مستجبات سرمایه الزم دارد. الزم است نیرویی داشته باشد كه ترك نموده 

كه حركت كند و واجبات متروك را انجام دهد. حركت بدون سرمایه ممكن نیست. شما دو 

نفر را در نظر بگیرید كه موقع نماز است از مسجد می گذرند یكی از آن ها عشق و عالقه 

ایستد و دیگري این عشق و عالقه را به نماز میدارد جذب مسجد و نماز جماعت می شود 

ندارد نماز را براي خود عامل رنج و زحمت می داند جذب نماز نمی شود. این دو نفر از نظر 

روانی با یكدیگر تفاوت دارند. در یكی از آن ها عشق و عالقه اي به نماز پیدا شده و در 

تاب اهلل علیهم لیتبوبوا. یعنی خداوند  دیگري پیدا نشده. خداوند در این رابطه می فرماید:

به آن ها توجه كرد و فیضی به وجود آن ها افاضه نمود تا توبه كنند. یعنی به این انسانی كه 

دوست دارد نماز بخواند خدا توفیق می دهد. توفیق خدا در این جا همان عشق وعالقه اي 

گري كه چنین گرایشی ندارد است كه در قلب او پیدا می شود و به مسجد می رود و آن دی

دانیم كه اصل خواستن دین با عشق و عالقه هم در قلب او قابل ظهور نیست و این را می

عمل كردن به دستورات دین تفاوت دارد. اصل خواستن دین كه من خدا را بخواهم، دین را 

د و خداوند بخواهم پیغمبر و امام را بخواهم این خواستن سرمایه اي به جز آزادي الزم ندار

این آزادي را به همه كس از مؤمن و كافر داده است. ولیكن عده اي این آزادي و دین 

كنند كه دین خدا را بخواهند و قبول خواهی را از مسیر آزادي دوست ندارند مضایقه می

كنند در نتیجه خداوند روي قلب آن ها عملی به نام افاضه نور ایمان و توفیق انجام نمی 

ین كه می توانند نماز بخوانند و به مسجد بروند نمی روند و آن دیگري كه به آزادي دهد با ا

 دوست دارد می خواهد نماز بخواند خداوند به او توفیق می دهد.



 

 

در این رابطه كه آیا مشیت و آزادي من مقدمه توفیق و افاضه است و یا افاضه توفیق مقدمه 

كنیم كه آزادي بر توفیق ت. مشاهده میخواست و خواهش من باشد كه همان آزادي اس

الهی مقدم است كه شما مسلمانی را و دین خدا را بخواهید.، نیكان عالم را دوست بدارید. 

در این جا خداوند خواست انسان را بر خواست خود مقدم می دارد می فرماید: و قل الحق 

 (92من ربكم فمن شاء فلیومن و من شاء فلیكفر...)كهف،

این همان آزادي مطلق است كه انسان دعوت خدا و دین را ضمن آزادي مطلقی كه دارد و 

سر راه او نیست در قلب خود قبول كند و بخواهد این خواستن كه به عربی مشیت مزاحمی 

 می نامند همان آزادي مطلق است. 

حركت  پس از آن كه گرایش قلبی و فكري به اطاعت و بندگی پیدا كردیم قبول دین یا

دینی سرمایه الزم دارد الزم است نیرویی به نام توفیق یا توبه یا ایمان در قلب ما پیاده شود 

تا بر اساس این توفیق حركات دینی براي ما آسان گردد. این توفیق به اراده خداوند متعال 

باشد و سازندگی اي از نوع سازندگی میاست زیرا هر حركتی سرمایه الزم دارد. سرمایه

بدون وسایل سازندگی محال است لذا خداوند نور ایمان در قلب انسانی كه دین و ایمان را 

كند. این توبه اي است كه به دست كند پیاده میبه آزادي خود دوست دارد قبول می

 خداست.

به دنباله جمالت و عباراتی كه امام زمان علیه السالم را به عنوان قرآن ناطق و قرآن مجسم 

دانستم كجا هستی و خدمتت كند آرزویی در او پیدا می شود كه اي كاش میمعرفی می

 رسیدم. می گوید:می

لیت شعري این استقرت بك النوي بل اي ارض تقلك او ثري ابرضوي ام غیرها ام ذي  

 طوي... 

كسی كه جمالت پیش از این كلمات را كه امام را به عنوان قرآن ناطق خدا و یا علم كامل و 

كند قبول كند، و بداند كه خداوند براي نجات بشر از مهالك دنیا و خدا تعریف میمجسم 

آخرت یك چنین انسان دانشمند و قدرتمندي را معرفی نموده است عشق و عالقه در او 

رسیدم. حقیقتاً مصداق دانستم كجا هست و خدمتش میایجاد می شود كه اي كاش می

 ر دعاهاي دیگر خود ائمه اطهار علیهم السالم هستند.كامل این جمالت در دعاي ندبه و سای

كنیم كه چه قدر بعضی امام ها در فراق امام زمان گریسته و در بعضی روایات مشاهده می

گریه كرده اند و چه قدر عشق و عالقه و شوق و شعف داشته اند كه می توانسته اند خدمت 

این جهت است كه مجهز به او برسند و دستش را ببوسند و این عشق و عالقه از 

هاي آن حضرت هستند ولی یك چنین امكاناتی براي آن ها فراهم نیست كه بتوانند سرمایه



 

 

قیام كنند و دنیا را از پر از عدل و داد نمایند و كفر و گناه و یا ظلم و ستم را ریشه كن 

 نمایند.

صد نمونه یكدیگر  هاي الهی صد دراین چهارده معصوم از نظر تجهیزات وجودي و سرمایه

هستند و هیچ یك از آن ها از دیگري هر چند نمره بسیار ضعیفی و ذره المثقالی باشد 

گرفتند همان برنامه اي را كسري ندارد. هر كدام در جاي دیگري و در زمان دیگري قرار می

 كردند.كه امام آن زمان اجرا كرده است اجرا می

كه امام آن ها شده و  السالم در برابر مردمی مثال تقدیر نامه حضرت سیدالشهدا علیه

معاصر آن ها قرار گرفته است همان كلمه قبول شهادت است. آن چنان كه خداوند آگاهی 

باشد كامل دارد كه این شهادت در این مقطع زمان حیات بخش دین خدا و پیغمبران می

دین خداست نه امام حسین علیه السالم هم خودش می داند كه شهادت او حیات بخش 

 غلبه او بر دشمنان زمان.

خودش در جمالتی كه از شهادت خودش خبر می دهد می فرماید: كانی با وصالی تتقطعا 

عسالن الفلوات بین النواویس و كربال... تا این كه می فرماید: ال محیص عن یوم خط بالقلم. 

كنم در سرزمینی كه به میرضی اهلل رضانا اهل البیت نصبرعلی بالئه... یعنی گویا مشاهده 

كنند و قطعه قطعه گوشت تن مرا نام كربال شناخته شده گرگان درنده بیابان مرا محاصره می

كنند بعد می كَنند و می خورند. شكم خالی خود را از گوشت و خون تن من پر میمی

قشه فرماید: چاره اي نیست این شهادت و تقدیر نامه به قلم و قدرت خدا نوشته شده، ن

الهی است براي تربیت و نجات بشر و بعد می فرماید: رضایت خدا همان رضایت ما خانواده 

است هر چه را كه ما به مصلحت بشناسیم و رضایت به آن پیدا كنیم رضایت خدا هم هست 

 عین رضایت ما اهل بیت است.

و این  نمی گوید: راضی هستیم به رضایت خدا بلكه می گوید: رضایت خدا رضاي ما است

هم گفته شده است. رسول خدا در تعریف آن حضرت می  )س(جمله در تعریف حضرت زهرا 

فرماید: ان اهلل یرضی لرضاها و یغضب بغضها. یعنی خداوند از همان علمی و همان كسی 

كند و یا عملی را ناخوش دارد راضی شود و بر كسی غضب می )س(راضی می شود كه زهرا 

 د و یا آن عمل را بپسندد.كه زهرا بر او غضب كن

كلمه اي است عجیب در تعریف خانواده عصمت و طهارت كه می گوید: خداوند همان را 

 پسندد كه ما اهل بیت نپسندیم.پسندد كه ما اهل بیت بپسندیم و همان را نمیمی

آیا انسان بایستی راضی به رضایت خدا باشد و یا خدا خود را راضی به رضایت انسان 

آیا انسان الزم است طالب رضاي خدا باشد و یا خدا طالب رضاي انسان. بی شك  گرداند.



 

 

خداوند متعال یك علم كامل و قدرت كامل است. از ازل تا به ابد ذره اي در آن چه مقدر 

كند و می خواهد خطا و اشتباه قابل ظهور نیست پیش از آن كه عالم و آدم را خلق كند می

 به وجود آورد هر آن چه شده می شود می داند.و این همه عجایب و حوادث 

ذره اي علم تازه بی سابقه براي خدا قابل ظهور نیست زیرا او ذاتش علم است مانند 

 مخلوقات 

نیست كه در ابتداي خلقت كیسه وجود آن ها از علم و دانش خالی باشد و الزم باشد كم كم 

د جمله چنین است كه بگوییم: ائمه یاد بگیرند و دانش خود را به كمال برسانند. پس شای

 الزم است راضی به رضاي خدا باشند نه این كه خدا راضی به رضایت ائمه اطهار باشد.

ائمه اطهار خواهی نخواهی انسان هستند در ابتداي خلقت فاقد كماالت هستند ولیكن از 

متعال به طریق كسب و اكتساب و یاد گیري خود را به كمال مطلق رسانیده اند. خداوند 

جاي استاد و آن ها به جاي شاگرد خداوند متعالند الزم است از مسیر اطاعت و بندگی و 

 یادگیري از خدا خود را به علم استاد خود برسانند. 

پس شاید خطا و اشتباه در انتخابات و در اختیارات ائمه قابل ظهور باشد چنان كه مشاهده 

و خواهش كردن اشتباه كرده اند و خدا آن ها را  كنیم بعضی از پیامبران گاهی در گفتنمی

به اشتباه خود واقف نموده است. نوح پیغمبر روي عشق و عالقه طبیعی كه پدران به 

كند كه سوار كشتی شود و نجات یابد عرضه می فرزندان دارند و پسرش از او اطاعت نمی

و تو قول دادي كه اهل دارد پروردگارا ! این پسر من است كه جلوي چشم من غرق می شود 

كند و پسرش كند كه خداوند به وعده خود عمل نمیبیت مرا نجات دهی. چنین فكر می

دارد غرق می شود خداوند فرمود: انه لیس من اهلك انه عمل غیر صالح فال تسئلنی ما 

لیس لك به علم. یعنی اي نوح من قول داده ام هر كسی با تو اهلیت داشته باشد و از 

ه ات باشد نجات بدهم اما این پسر با تو اهلیت ندارد. چیزي را كه به حقیقت آن آگاه خانواد

كند نیستی از من سئوآل نكن. یعنی بر من اعتراض نكن. بعد نوح پیغمبر كه مشاهده می

كند. پس سئوآلش خالف رضایت خدا بوده عذرخواهی كرده و از این سئوآل بی جا توبه می

هم گاهی بر پایه عواطف بشري صد در صد چنان نیستند كه به  خواهی نخواهی یپغمبران

 آن چه خدا راضی باشد آن ها هم راضی باشند. 

اما در میان یك صد و بیست و چهار هزار پیغمبر یك نفر از آن ها به كمال مطلق رسیده و 

صد در صد چنان می داند كه خدا می داند و از چیزي و یا كسی رضایت دارد كه خدا 

كند. این چهارده كند كه خدا غضب میت دارد و بر كسی یا چیزي آن چنان غصب میرضای

نفر معصوم مجهز به علم كامل الهی هستند. خداوند حكمت خلقت را و حكمت تربیت را در 



 

 

اختیار آن ها گذاشته و هر عملی و هر كسی را چنان می دانند كه خدا می داند. در این جا 

ودش می داند كه نجات بشر و تربیت آن ها در قبول این شهادت امام حسین علیه السالم خ

هم كه از نظر عشق و عالقه به فرزند خود نامتناهی است این شهادت  )س(است. حضرت زهرا

را چنان صالح و ثواب می داند كه خدا می داند. آیا خدا می تواند از چیزي یا حادثه اي كه 

به جاي صالح بشناسد البته ممكن نیست. پس  ثواب و صالح است صرف نظر كند و فساد را

از نظر علم و تقدیر خدا و علم ائمه و تقدیر ائمه این شهادت و مصیبت براي نجات بشریت 

از مهالك دنیا و آخرت الزم است. لذا امام صد در صد خودش راضی می شود و این برنامه را 

ز روي تن او عبور نكنند عقلشان كند و مردم زمان را هم كامالً می شناسد كه تا اقبول می

 بیدار نمی شود و نمی فهمند كه چه جنایتی مرتكب شده اند.

ها او باشد. تا آن ضررها و خسارتها میكند حادثهتنها عاملی كه جهل انسان را برطرف می

كند. مردم را بیدار كند، ولیكن او با نصیحت و موعظه به ضررها و خطرها آگاهی پیدا نمی

م چنین وضعی دارند كه حاكم زمان را هر چند معاویه و یزید باشد حجت خدا و امیر زمان ه

كند كه چون حسین بن علی حج خود المؤمنین می شناسند. مرجع دینی آن ها قضاوت می

را ناتمام گذاشته و از مكه خارج شده و این خروج براي این كه حاكم زمان یا امیرالمؤمنین 

كند به كربال بروند و كند و مردم را تشویق میرا محكوم به اعدام می زمان را از بین ببرد او

آن حضرت را به قتل برسانند. پس مردم زمان جاهلند حق و باطل نمی شناسند. همان 

كسی را امام زمان می دانند كه در مسند قدرت قرار گرفته، علی باشد یا معاویه باشد. موال 

كند می فرماید: الدهر انزلنی حتی مان خود شكایت میعلیه السالم در جمله اي از مردم ز

قالوا معاویه و علی. یعنی مردم روزگار آن چنان علی را در افكار خود تنزل دادند كه او را با 

 معاویه مساوي دانستند بلكه معاویه را برتر شناختند كه سفره چرب و نرمی دارد.

به حكمت تربیت خداوند متعال مساوي با پس این چهارده نفر از نظر علم و دانش و آشنایی 

كنند كه خدا انتخاب خدا هستند. چنان می دانند كه خدا می داند و همان را انتخاب می

 كند. این است معناي قرآن ناطق.می

الهی در آن گنجانیده شده است ممكن نیست كه خدا چیزي قرآن كتابی است كه تمام علم 

كه در و باز پیغمبر دیگري الزم باشد بیاید و آن علمی  را بداند كه در قرآن نگفته باشد

وجود خدا ذخیره شده براي مردم بیان كند بلكه قرآن علم كامل الهی است. ائمه هم كه 

قرآن ناطقند، خود قرآن صامت است. نمی تواند حقانیت خود را بیان كند ولیكن امام ها 

در علم و دانش و قدرت با خداوند  قرآن ناطق هستند و این معناي كامل هماهنگی آن ها

متعال است      ولیكن ائمه قبلی كه در انتظار ظهور امام زمان هستند و در فراق او گریه 



 

 

كنند به این جهت است كه شرایطی كه در زمان ظهور براي آن حضرت فراهم می شود می

انند سایر مؤمنین براي هیچ یك از ائمه در زمان امامتشان فراهم نشده است لذا آن ها هم م

 و مؤمنات در انتظار ظهور امام زمان هستند.

و با این حساب الزم است بدانیم این چهارده معصوم صد در صد مجهز به قدرت هاي علمی 

عملی یكدیگر و مجهز به علم و قدرت خدا هستند. علم پیغمبران گذشته مانند نسخه اي 

كند و مرض معالجه می شود. پس مل میاست كه مریض از دكتر می گیرد و به آن نسخه ع

مریض و دكتر هر دو می دانند كه دواي مرض آن ها همین نسخه اي است كه نوشته شده با 

این كه بین مریضی كه نسخه دكتر در اختیار دارد و خود دكتر كه مجهز به علم طب است 

 خیلی فرق و فاصله است.

و كیفی هر دوایی را می داند مبدأ كمی دكتر به ماهیت مرض ها و دواها عالم است خاصیت 

پیدایش مرض ها را كه از چه عاملی پیدا شده، آیا عامل پرخوري یا كم خوري این مرض را 

ها و حشراتی كه هاي طبیعی و عوامل دیگر مانند میكروببه وجود آورده و یا افراط و تفریط

سخه دكتر را در اختیار دارد مولد امراض و اسقام هستند، همه را می داند ولی مریض فقط ن

كند خودش به ماهیت و كیفیت مرض ها و كمیت و كیفیت دواها آشنایی ندارد. و عمل می

ولیكن از نظر نتیجه گیري و بهره بري صد در صد مطابق طبیب و دكتر با نسخه طبیب مرض 

راض كند. كتاب پیغمبران گذشته نسخه هایی است كه براي معالجه امخود را معالجه می

كنند و پیروان ها عمل میها از خدا گرفته اند خودشان به آن نسخهروحی خودشان و امت

كنند كه به كتاب آن ها عمل كند. ولیكن این چهارده معصوم خود را هم تشویق می

خودشان طبیب شده  و در مكتب خدا درس خوانده اند. علم طب و علم احیاء مردگان را از 

دا آن چنان كه خودش رمز و راز هر صنعتی را می داند و آن چه می خدا فرا گرفته اند. خ

سازد كامل و بی عیب و نقص می سازد، این چهارده معصوم هم به همین كیفیت رمز و راز 

صنایع طبیعی و الهی را می دانند. هر مصنوعی و مخلوقی را چنان می دانند و می سازند كه 

ر و كردار و تكالیفی كه براي دوستان خود معین خدا می داند و می سازد ذره اي در گفتا

فاصله كنند. بین آن ها و خداوند متعال از نظر ارتباط وجودي و علمی كنند اشتباه نمیمی

اي وجود ندارد آن چه بخواهند بدانند فوري می دانند. نقشه خلقت و نقشه تربیت را كامالً 

و ظهور كامال باخبرند خداوند قلب آن به دست دارند از حوادث جزیی و كلی بیش از وقوع 

كند. می فرماید: اولم یروا انا جعلنا لهم حرما آمنا ها را به عنوان حرم امن و امان معرفی می

یجبی الیه ثمرات كل شیئ... یعنی مگر مردم نمی دانند كه من براي آن ها حرم امن و امانی 

آن حرم امن و امان ارسال می شود قرار داده ام كه ثمرات و حوادث هر كس و هر چیزي به 



 

 

در عالم وجود داشته باشد كه به آن حرم امن و امان ارسال  و ممكن نیست حادثه یا علمی

 نشده باشد.

 این حرم امن و امان خانه كعبه نیست بلكه قلب امام علیه السالم است كه خداوند تمامی

آن ها را به آن چه هست و خواهد كند و علوم و حوادث جزئی و كلی را به آن ها مخابره می

كند. فرق آن ها با خداوند متعال این است كه با خدا تفاوت ذاتی و وجودي بود آگاه می

 دارند. در جنسیت و موجودیت با خدا فرق دارند.

علم و قدرت خدا اثر ذاتی خداوند متعال است و اثر ذاتی از ذات قابل انفكاك نیست. مانند 

و یا مانند روانی و سیالیت براي آب ولیكن علم انسان ها و ائمه جسمانیت براي اجسام 

اطهار اكتسابی از خداوند متعال است. خداوند نقشه كلی خلقت و تربیت را به آن ها 

كنند كه روح و نور آموخته و عالوه شاهد خلقت عالم و آدم هستند. می بینند و مشاهده می

شود. هندسه عالم و آدم سازي در اختیار آن  چه جنسیتی دارد و چگونه با بدن تركیب می

ها قرار گرفته. اگر خدا بخواهد، چنان كه این علم را به آن ها داده می تواند از آن ها بگیرد 

ولیكن آیا قدرت خدا به این مسئله تعلق می گیرد كه علم خود را از خودش سلب كند و یا 

د و یا به خود قدرت بدهد و خود را قدرت خودش را از خودش بگیرد مثالً خود را ضعیف كن

قوي گرداند. آیا كوچك ترین تصرفی به اراده خدا در ذات خدا قابل ظهور است؟ آیا آن 

كند، خاصیت هر كسی و هر چیزي را و علم و چنان كه خداوند در هر چیزي تصرف می

چه  قدرت هر كس را باال و پایین می برد، به هركس آن چه می خواهد می دهد و یا آن

بخواهد می گیرد، آیا یك چنین تصرفاتی در وجود خدا به اراده خدا ممكن است یا ممتنع؟ 

 بلكه ممتنع است.

زیرا دادن و گرفتن در مركزي كه چیزي داده و گرفته اند دو اصل الزم دارد اصل اول كسی 

قدرت  یا چیزي كه در ذات خود فقیر است چیزي ندارد و نادار است. الزم است به او علم و

بدهند تا قدرت پیدا كند یا به او مال و ثروت بدهند تا غنی و بی نیاز شود و آن چه به او    

داده اند می توانند بگیرند. مثالً ما انسان ها از نظر خاصیت ذاتی فقر و نادان هستیم ما در 

 ذات خود علم و قدرت و مال و ثروت نیستیم فقر محضیم الزم است خداوند به ما علم و

قدرت بدهد یا مال و ثروت به ما بدهد. در مسیر كسب فیوضات و افاضه فیض از خداوند 

كنیم یا از مسیر سلب فیوضات و بركات تا حد صفر رویم و ترقی میمتعال بی نهایت باال می

كنیم. پس ما در ذات خود سرمایه هستیم كه با یكدیگر تركیب شده و انسانی تنزل پیدا می

مند به وجود آمده و باز این دانش و ثروت قابل سلب است همان خدایی كه دانشمند و ثروت

 به ما بخشیده می تواند از ما بگیرد و ما را به فقر مطلق برگرداند.



 

 

ولیكن این داد و دهش و یا سلب و اثبات در ذات خدا به اراده خدا قابل ظهور نیست زیرا 

ثروت است، خودش یك وجود خدا یك حقیقت است. خودش علم است، خودش قدرت و 

نامتناهی و بی نهایت است مانند مخلوقات قابل تجزیه و قابل تكثیر و تقلیل نیست و از نظر 

طبیعی یك از یك قابل سلب نیست. یك، خودش یك است. وحدانیت به اضافه یا منها به 

دا نیست به وجود نیامده تا آن چه بر وجود اضافه شده از او بگیرند. و یا آن چه در وجود پی

او بدهند. سلب و اثبات چیزي در وجود خدا به اراده خدا یا به اراده خلق خدا قابل ظهور 

كند یك واحد احدي الذات است نه به اضافه نیست زیرا چنان كه موال خود را تعریف می

 چیزي بیشتر و بیشتر   می شود و نه هم به منهاي چیزي كمتر و كمتر می گردد.

ذاتی غنی مطلق است و ما سواي خدا در ذات خود فقر مطلق هستند. پس خدا از نظر 

بخشد كه به غناي خداوند آن قدر ثروت و قدرت و علم و دانش به انسان هاي كامل می

 مطلق        می رسند و آن چه می خواهند به محض خواستن شدن است.

ن هذا عطاؤنا فامنن او ها به ائمه اطهار علیهم السالم می گوید: ادر تعریف این سرمایه

امسك بغیر حساب. یعنی این بذل و بخششی است كه ما در اختیار شما انسان هاي كامل 

قرار      داده ایم . ثروت و قدرتی است بی نهایت كه نه با بخشش زیاد كم می شود و نه هم 

یت با بخشش كم زیاد می گردد. زیرا بی نهایت تقسیم بر اعداد شود خارج قسمت بی نها

است و اگر  اعداد قابل شماره گرچه زیاد باشد بر بی نهایت تقسیم گردد خارج قسمت صفر 

 می شود.

پس فضل و بخشش خدا به انسان هاي كامل بی نهایت است محدودیت ندارد چنان كه       

می فرماید: ان فضل اهلل علیك عظیما. یعنی لطف خدا و بذل و بخشش خدا بر شما انسان 

 ی نهایت و نامتناهی است فوق شمارش و اعداد و حساب است.هاي كامل ب

هاي وجودي امام زمان علیه السالم كه همه جا او را علم مجسم خدا و بعد از بیان سرمایه

كند و انسان ها در غیبت او چگونه از تمامی قدرت مجسم خدا و كتاب ناطق خدا معرفی می

د و در حكومت او چگونه مجهز به تمامی ها و آسایش و امنیت محرومننعمت ها و ثروت

 ها و قدرت ها می شوند حسرت ذاتی و روانی خود را اظهار می دارند و می گویند: ثروت

لیت شعري این استقرت بك النوي بل اي ارض تقلك او ثري ابرضوي ام غیرها ام ذي طوي. 

تی و پنهان شده اي دانستم در كدام گوشه اي از بیابان ها و صحراها هسیعنی اي كاش می

كنی تا دوستانت خدمتت برسند. كه نمی توانند تو را بیابند یا در چه سرزمینی زندگی می

 آیا در كوه رضوي هستی یا جاي دیگر 



 

 

البته كسانی می توانند از غیبت آن حضرت این چنین اظهار حسرت كنند كه مجهز به 

هاي مجهز است و به چه سرمایههاي وجودي او باشند و بدانند او چه كسی هست سرمایه

ها و نعمت هایی مجهز كه اگر در مسند قدرت و حكومت بنشیند، انسان ها را به چه ثروت

كند زیرا انسان ها خواهی نخواهی هر كسی و هر چیزي را به قیاس می شناسد. خدا را می

ین كیفیت به كنند قدري بهتر و باالتر. ائمه و پیامبران را هم به همبه خودشان قیاس می

كنند. قدري بهتر و باالتر. به همین دلیل به خود اجازه می دهند وجود خودشان قیاس می

كه در مقام آن ها بنشینند و حكومتی كه مخصوص آن هاست به خود اختصاص دهند. 

كنید كه از ابتداي هبوط آدم تا روزگار ظهور امام زمان همه جا قدرت هاي مشاهده می

ه مخصوص آن هاست و جز آن ها كسی حق ندارد مدعی چنین مقامی دینی و حكومتی ك

 شود این حكومت در اختیار دیگران قرار گرفته است.

زمانی كه زنده بودند و با مردم محشور بودند دیگران در مسند حكومت آن ها نشستند تا 

زمانی هم كه جایی كه آن ها را به قتل رساندند زیرا نمی توانستند با آن ها رقابت كنند و 

 غیبت اختیار كردند باز هم همان طور مسند آن ها در اختیار دیگران است.

همه كس خود را مدعی مقام آن ها و منصب آن ها و حكومت آن ها می دانند تقدیر خداوند 

و منصبی        متعال هم به این مسئله جاري شده است كه هر كس خود را مستحق مقامی

د را مستحق تمام آن ها می داند كه اگر در جاي آن ها بنشیند دین می داند و مخصوصاً خو

كند و اجازه می دهد كه این كند. خداوند مقدر میو دنیاي مردم را مثل آن ها اداره می

مدعی در مسند آن ها بنشیند خود را خلیفه پیغمبر و یا جانشین خدا بداند تا بعد از مدتی 

ند كه او عاجز تر است از این كه مثل آن ها بداند یا كه غاصبانه در این مسند نشست بدا

بتواند مردم را اداره كند. در نتیجه هم مردم آگاهی پیدا كنند كه آن ها در حكومت و 

تربیت رقیب ندارند و كسی مانند آن ها نمی تواند مثل آن ها مردم را اداره كند و هم مدعی 

اند خود را و مردم را اداره كند و به مقصد این مقام آگاهی پیدا كند كه مثل آن ها نمی تو

 برساند.

ها می گوید كه: خداوند تبارك و تعالی پیش از ظهور امام زمان علیه السالم از بعضی روایات

كند یك نفر یا چند نفر هر خانواده اي كه پیش خود مدعی مقام و منصب هستند  مقدر می

و در مسند حكومت بنشیند تا بفهمد كه  از آن خانواده یا دودمان به قدرت و منصب برسد

عاجزتر از این است كه بتواند مردم را اداره كند و به زندگی بهشتی برساند. مردم هم كه 

كنند و كنند این مدعی راست می گوید، می تواند مردم را اداره كند با او بیعت میخیال می

 تسلیم می شوند تا بفهمند كه اشتباه كرده اند. 



 

 

ی تواند جاي انسانی كه منصوب از طرف خداوند متعال است بنشیند و مانند او هیچ كس نم

ها سر جاي خود هستند عاقبت این كره ها و منصبمردم را اداره كند با این كه حكومت

ها و قدرت ها زمین و زندگی مردم پر از ظلم و جور می شود و از مسیر همین حكومت

ن وضعی در افكار مردم پیدا می شود كه به جز آید. چنااستیصال جهانی به وجود می

انسانی كه خدا او را معرفی كرده و پشت پرده غیبت نگه داشته است كسی نمی تواند مردم 

 را اداره كند.

هاي موجود و یا نظیر آن ها این مساله انتظار، جهانی و بشري می شود. هیچ انسانی حكومت

ر طبیعی از جانب خدا مقدرات آن ها معین شود و كند. همه در انتظارند كه غیرا قبول نمی

هاي گذشته هاي موجود و یا حكومتحكومتی روي كار بیاید كه از جنس این حكومت

 نیست.

كسی باشد مجهز به قدرت الهی كه حكومت او بر مردم و مدیریت او مانند مدیریت خداوند 

ظار فرج است. یعنی مردم بفهمند متعال باشد. لذا گفته اند: بهترین اعمال در آخرالزمان انت

و منتظر باشند تا آن مرد آسمانی ظاهر شود و به زندگی آن ها سر و سامان بدهد. معناي 

انتظار فرج این نیست كه باشیم تا او بیاید بلكه بدانیم كه جز او كسی نمی تواند بیاید و هر 

و تباهی بیشتر و بیشتر  كس بیاید زندگی مردم را بیشتر و بیشتر به قهقرا می برد و فساد

كه در تقدیر خداوند متصل به ظهور آن حضرت  ها یعنی مردمیمی شود لذا آخرالزمانی

هستند به گرفتاري هایی شدید مبتال می شوند. قتل و جنگ و كشتار چنان كره زمین را 

فرا می گیرد كه گفته اند: یك سوم جمعیت كره زمین كشته می شوند و یك سوم دیگر از 

 میرند و یك سوم هم لت و پار می شوند. ارض جنگ و فساد میعو

یك چنین فسادي عوارض همین جنگ هاي هسته اي است كه امام صادق علیه السالم      

می فرمایند: همان كسانی كه چنین اسلحه اي ساخته اند و خود را مجهز به این آتش 

تند از این جنگ جهانی جهانی نموده اند بیشتر از كسانی كه فاقد این اسلحه هس

اندازد. ترسند. زیرا اسلحه خطرناكی است كه آب و هواي كره زمین را از خاصیت میمی

خودشان وقتی          می خواهند بمب كوچكی از این نوع اسلحه را آزمایش كنند كه قدرت 

هاي مسكونی است می تخریبی آن چه قدر است به جاهاي دور دستی كه خارج از سرزمین

كنند. كنند و اسلحه خود را در آن جا منفجر میوند. چاه عمیق هزار متري یا بیشتر میر

هاي بزرگ تر و قوي تر آورند چه برسد كه بمبهاي طبیعی به وجود میزلزله اي مانند زلزله

ها را ها در شهرهاي مسكونی بزرگ منفجر كنند. دو بمب كوچك از این اسلحهاز این اسلحه

، مردم ژاپن كه آن در ژاپن منفجر كردند زگار هنوز به كمال مطلق نرسیده بودكه در آن رو



 

 

هاي خطرناك همه سلحشور و جنگ جو بودند تسلیم قدرت آمریكا شدند و حاال آن بمب

كه خداوند هم خطرات عظیم آن را در قرآن به نمایش گذاشته و به مردم هشدار می دهد 

كه خدا در قرآن خبر می دهد آتش ا نروند جهنمی ها و این آتش هكه به طرف این اسلحه

 هایی است كه به وسیله كفار ساخته می شود و زندگی مردم را آتش می دهند.

همه جا خداوند متعال با كلمات یصلون و یصلونها پیدایش جهنم را به شعله ور شدن آن را 

دود و آتش است به انسان هاي كافر و ظالم نسبت می دهد در سوره دخان كه به معناي 

السماء بدخان مبین یغشی الناس هذا عذاب الیم. فارتقب یوم تأتی  :خداوند می فرماید

سماء در آیات قرآن بیشتر منطبق بر افكار مردم می شود. خداوند متعال از افكار مردم كه 

كند. افكار مردم چنان آتشی به وجود چه می گویند و چه می سازند تعبیر به سما می

كند بشریت را فرا می گیرد و همه در د كه تمام مردم و كره زمین را محاصره میآورمی

زنند كه پروردگارا ! عذاب را از ما برطرف كن محاصره این آتش قرار        می گیرند و داد می

خداوند وعده می دهد كه با حمله جهانی خود انسان هاي مستحق نجات را از این آتش 

كند و جاي دیگر تعبیر به فتح ه جهانی تعبیر به بطشه الكبري مینجات دهد. از این حمل

فرماید: یوم نبطش البطشه الكبري انا منتقمون. یعنی روزي كه حمله بزرگ اكبر كه می

 جهانی و جهان گیري ما شروع شود.

ما از كفار انتقام خواهیم گرفت و این بندگان مؤمن و بی گناهی كه به چنین عذاب هایی 

ده اند نجات خواهیم داد. در احادیث و اخبار از این جنگ جهانی و جنگ آتشین مبتال ش

ائمه اطهار علیهم السالم خبر داده اند كه پیغمبر اكرم می فرماید: یحشر نار من المشرق و 

كنید كه چگونه با این من المغرب فیلون امتی فالویل لضعفا امتی منهم. مشاهده می

همه جا در دنیا هدف گیري شده و در محاصره قرار هاي اتمی هاي هسته اي با كالهكبمب

 گرفته است 

چه خبري از آن آتش كه خدا خبر داده كمتر است یا بایستی دنیا و جمعیت ها اسالم را به 

رهبري چهارده معصوم قبول كنند و دست از كفر و گناه و ظلم و ستم بردارند و یا این كه 

ب هایی می شوند كه به دست خود تولید كرده اند. پس در اي نیست گرفتار چنین عذاچاره

قدرت نجات بشریت را و  )عج(آید و كسی جز امام زمان نتیجه استیصال جهانی به وجود می

 كره زمین را از این مصیبت ها ندارد.

اآلن هم درست دقت كنیم انسان هم به انسان ها عقیده ندارند گرچه هر چند سال رییسی 

كنند اما نه انتخاب كنندگان عقیده دارند كه شخص منتخب بتواند خاب میبراي خود انت

مردم را از گرفتاري نجات دهد و نه هم شخصی كه انتخاب شده عقیده دارد كه بتواند به 



 

 

ها خاتمه دهد. قهراً این بالها و عذاب ها مردم را بیشتر و بیشتر این مصیبت ها و نابسامانی

 می دهد. در انتظار ظهور امام قرار

پس در این جمالت ائمه اطهار علیهم السالم خود را در حسرت فراق آن بزرگوار می بینند و 

كنند كه اي نجات بخش جامعه بشریت و اي فرج اهل زمین و آسمان كاش اطهار حسرت می

كنید و محل اقامت شما دانستیم كجا هستید شما و در چه سرزمینی زندگی میمی

 كجاست.

ها پنهان شده اي ها می گویند: تو در كوه رضوي و یا در میان دره كوهدر افسانه آیا چنان كه

یا در سرزمین دیگر و یا جاي دیگر آن چه مسلم است بی نهایت براي ما مایه حسرت است 

بینیم و بینیم و با هر كسی می توانیم تماس بگیریم ولیكن فقط تو را نمیكه همه كس را می

 یی یا سر و صدایی از تو در اختیار ما نیست.نمی شناسیم و رد پا

آن چه مسلم است بی نهایت مایه حسرت و غصه و غم ما شده است كه تو را نمی توانیم 

ببینیم البته این حسرت زیاد و غم و غصه بسیار كه امام علیه السالم در فراق آن حضرت 

دارد زیرا فقط ائمه  كند حسرت و غم و غصه اي است كه اختصاص به خود آن هااظهار می

اطهار هستند كه موقعیت امام زمان را در زمان ظهورش و در ارتباط با خداوند متعال كامالً 

 می دانند و می شناسند. 

فقط آن بزرگوار است كه مجهز به قدرت الهی است و چنان است كه خداوند در این آیه 

واالرض جمیعا قبضته...)زمر( كند می فرماید: السماوات مطویات بیمینه شریفه تعریف می

آسمان ها و یا افكار بشریت یعنی خداوند چنان قدرتی و یا مظهر قدرتی دارد كه تمامی 

باشد. همان طور كه شما مردم كتاب می خوانید. مانند صفحه كاغذ و كتاب در اختیار او می

ید و صفحه دیگر را دانید بالفاصله ورق را بر می گردانصفحه اي از كتاب را می خوانید و می

ظاهر  می سازید به همین كیفیت زندگی بشریت و افكار و اعمال آن ها در اختیار خداوند 

كند ورق متعال است. به محض این كه بخواهد این صفحه موجود و زندگی موجود را رها می

را بر می گرداند و مردم را در صفحه دیگري قرار می دهد. كه ذره اي شباهتی به صفحه 

ذشته ندارد. اگر بتوانیم حقیقت زندگی انسان ها را در ارتباط با كتاب تكوینی و تدوینی گ

خدا قرار دهیم كامالً براي ما كشف می شود كه چگونه گاهی این زندگی موجود به نام 

زندگی دنیا كهنه    می شود و مردم در مضیقه قرار می گیرند و چنان اند كه گویی در حبس 

 د.و حبس خانه هستن

زنند و از خدا می خواهند كه پروردگارا! فرج ما را برسان و زندگی ما را عوض همه داد می

 كن. 



 

 

خواهی نخواهی پیدایش معرفت و آشنایی به حقیقت زندگی براي تمامی بشریت از مؤمن و 

كافر اجباري است. همه جا انسان ها از نظر ساخت و ساز فكري و استعدادي و علم و دانشی 

به آن هستند و یا بهتر و بیشتر مجهز می شوند این تجهیزات وجودي و اكتسابی  كه مجهز

 انسان ها در مسیر ترقی و تكامل قابل قیاس با این زندگی دنیایی نیست.

این زندگی دنیایی و تجهیزاتی كه طبیعت براي آن ها به وجود آورده یا خودشان براي 

ر نیست. بشر از نظر فكر و استعداد و از نظر كنند متناسب با استعداد بشخودشان تولید می

عقل و شعوري كه به آن مجهز می شود نمی تواند به این زندگی موجود در سطح كره زمین 

 بیند.اكتفا كند. همه جا خود را در حبس و حبس خانه می

 لذا شما نمی توانید كافري یا مؤمنی یا عالم و جاهلی در طول تاریخ پیدا كنید كه به زندگی

موجودي كه در اختیار خود دارد قانع باشد. هر كس به هر جا از نظر مادي و معنوي رسیده 

 نمی تواند خود را به آن چه به دست آورده قانع كند و به زندگی موجود خود راضی باشد.

پیغمبران و ائمه هم و یا سایر مؤمنین هم مشاهده می شود كه به زندگی موجود راضی و 

این نظر است كه راضی به رضاي خدا هستند و می دانند كه خداوند یك قانع شده اند از 

برنامه تربیتی و تكاملی از تولد تا مرگ براي آن ها تنظیم نموده تا این برنامه را ببینند و 

اجرا كنند و خود را براي زندگی دیگري كه مناسب شأن آن هاست و می توانند به آن قانع و 

طبقه مؤمن در طول تاریخ كسانی كه عقیده به خدا و  راضی باشند. درست دقت كنید

قیامت و آخرت دارند به زندگی موجود خواه هر چند فقیرانه و ضعیفانه هست قناعت نموده 

 كنند. كنند و از حد خود تجاوز نمیاند، صبر می

كنند زیرا می دانند كه زندگی تازند و خود را آلوده به ظلم و گناه نمیبه حق كسی نمی

مناسب شأن آن ها و فكر آن ها و استعداد آن ها در آینده مقدر شده است به امید آخرت 

كنند ولیكن كفار و كنند و از حد خود تجاوز نمیبه این زندگی دنیایی خود قناعت می

كنند موفقیت آن ها همان چیزي است خدا و آخرت ندارند و فكر می مشركین كه عقیده به

آورند و دنیا هم نمی تواند آن ها را قانع كند لذا براي رسیدن به یك كه در دنیا به دست می

كنند از كنند. فكر میزندگی ایده آل برابر شأن و استعداد خود به حق دیگران تجاوز می

تشمار ضعفا می توانند خود را به یك زندگی مطلوب و ایده طریق تجاوز و قتل و كشتار و اس

آل برسانند با این كه یك چنین زندگی در شأن و استعداد انسان در دنیا وجود ندارد تا 

بتواند به دست آورد. روایتی در این رابطه از قول خداوند می فرماید: من آن زندگی ایده آل 

 برابر شأن و استعداد 

 ام.كند در دنیا نیافریده بشر كه او را قانع



 

 

دوند كه من آن را خلق نكرده ام كجا می توانند به مردم در این زندگی دنیا دنبال چیزي می

چیزي یا جایی برسند یا ثروت و قدرتی به دست آورند كه خداي آن ها مقدر نكرده و یك 

برابر استعداد چنین ثروت و قدرت و آزادي كه بشر را قانع كند نیافریده است. آن زندگی 

بشر و برابر فكر و عقل در عالم آخرت است نه در این زندگی دنیا. این زندگی متناسب با 

حیوانات است كه لقمه و جرعه آب و علفی در اختیار آن ها قرار می گیرد، خود را مجهز می 

و یا دانند كه در علف زاري بخورند و بچرند لذا كفار در طول تاریخ خواه فقیر یا ثروتمند 

جاهل و عالم و یا سلطان و رعیت باشند نتوانسته اند به وضع موجودي كه در اختیار آن 

 هاست قانع شوند.

كند خود را به ثروت بیشتر و زیادتر هر كس به میزانی كه از مال و ثروت رسیده تالش می

 برساند متوسل به ظلم و اجحاف می شود و هر كس به مقام و منصبی از ریاست و سلطنت

كند كه دایره قدرت و سلطنت خود را زیادتر و بیشتر كند به سالطین رسیده باز تالش می

تازد تا مملكت او را بگیرد. هنوز كافري در تاریخ پیدا نشده كه به وضع موجود دیگر می

 خود قناعت كند و به حق دیگران تجاوز ننماید.

ر اختیار دارند و بر كره زمین همین اآلن هم در زمان ما كه با تجهیزات و وسایلی كه د

مسلط شده اند باز نمی توانند به آن چه دارند قناعت كنند و به حق دیگران تجاوز ننمایند. 

به فكر تسخیر فضاها و آسمان ها و كرات دیگر افتاده اند. خبر ندارند كه تنها لقمه و طعمه 

نماید ایمان و معرفت به یكند و او را به وضع موجود خود قانع ماي كه انسان را آرام می

خداوند متعال است. همان خدایی كه انسانی با این عظمت آفریده كه با تجهیزات وجودي 

خود و استعداد خود از ماسوي خود برتر و باالتر است همان خدا می تواند برابر هدف انسان 

 طعمه اي كه برابر شأن او باشد و بتواند او را قانع كند بیآفریند.

ن از طبیعت و از زمین و آسمان و از آن چه هست در خلقت  و آفرینش خود باالتر پس انسا

آن چه هست از زمین و آسمان از استعداد انسان كمتر و كوچك تر است است یعنی تمامی 

و انسان در استعداد خود از همه چیز برتر و باالتر است. به قول حافظ شیرازي كه آسمان را 

 دهد و می گوید: طرف خطاب خود قرار می 

 آسمان گر مفروش این عظمت كاندر عشق          خرمن مه به جویی خوشه پروین به دو جو

ها این قدر فخر فروشی نكنید و خود را از انسان ها بهتر و باالتر یعنی اي آسمان و ستاره

كه  هاي ماه و خورشید در برابر سرمایه اي كه خدا به انسان می دهدندانید كه این جلوه

عبارت از عشق و ایمان است كوچك ترین ارزشی ندارد. مسلم است كه انسان ها در خلقت 

 و 



 

 

ها و ستارگان و فرشتگان باالترند و استعداد خود از كل عالم خلقت و آسمان ها و زمین

 هرگز 

 موجود باالتر و بهتر نمی تواند به لقمه و طعمه كوچك تر و كمتر قناعت كند. 

د انسان كیسه اي دوخته است كه فقط آن كیسه را علم و معرفت و ایمان   خداوند  در وجو

می تواند پر كند و او را قانع نماید بقیه آن چه است براي انسان لقمه كوچكی بیشتر نیست. 

لذا مؤمنین كه به آن لقمه مناسب شأن خود عقیده دارند به زندگی موجود قانع شده اند و 

ند ولیكن كفار كه به زندگی آخرت و عظمت خدا آشنایی به ظلم و زور متوسل نمی شو

ندارند نمی توانند لقمه و طعمه اي به دست آورند كه آن ها را قانع كند و متوسل به ظلم و 

كه در این زندگی دنیا حبسند و به صورت زندانی  )ع(زور نشوند. به همین مناسب ائمه اطهار 

به دست آن حضرت می دانند، این طور در  براي آن ها جلوه نموده است و نجات خود را

ها به صورت دعاي ندبه جلوه ها و نالهاین گریهنالند كه تمامی كنند و میفراق او گریه می

 كرده است. ندبه یعنی گریه اي كه در فراق شخصی بهتر و باالتر پیدا می شود.

آن زندگی ایده آل و  در آیات آخر سوره انفطار خداوند متعال تحول بشریت را تا وصول به

كه از قضایا و حوادث بعد از خود و ظلم و   )ص(مناسب شأن خود توضیح می دهد. رسول خدا 

ستم هایی كه بر عترت او وارد می شود و محرومیت هایی كه براي او و ائمه اطهار و براي 

ت را  مؤمنین و مؤمنات پیدا می شود ناراحت بود، خداوند در آیات آخر این سوره آن حضر

آرامش می دهد و می فرماید: گرچه مردم زمان قدر دین تو و والیت تو و حكومت تو را     

گریزند و گمراه می شوند ولیكن این گمراهی نمی دانند. بعد از تو به طرف شرق و غرب می

قابل دوام نیست بشریت مانند درخت ها و موجودات دیگر در مسیر ترقی و تكامل و رویش 

بهتر و بهتر می شود، عالم و عالم  ،كشدكند. هر روز به میزانی قد میركت میو روییدن ح

تر و دانا و داناتر تا عاقبت موقعیت تو را و دین تو را و جانشینان تو را چنان كه هستند می 

كنند و در انتظارند كه حكومت دینی و الهی به فهمند و    می شناسند و خود را آماده می

ق دایر شود. و در پناه آن حكومت به یك زندگی مطلوب و ایده آل برسند. رهبري ائمه بر ح

ضمن آیات این سوره شریفه سه نوع تحول در فكر مسلمان ها و در مسیر امام شناسی پیدا 

می شود و در انتها كه تحول سوم باشد صد در صد اهل عالم براي قبول حكومت دینی و 

 ماده می شوند.به رهبري امام عادل و بر حق آاسالمی

 خبر داد كه دین تو در مسیر تربیت آیات قرآن و  )ص(خداوند از همان ابتدا به رسول اكرم 



 

 

رهبري ائمه اطهار قابل زوال نیست. هر روز بهتر و بهتر می شود در مسیر افكار مردم رشد 

پیدا  انسان ها براي قبولی این دین به رهبري امام معصوم آمادگی كند تا عاقبت تمامیمی

 كنند.

تحوالت سه گانه كه فكر بشر را باال می برد و به همان میزان عدل و عدالت پرورش پیدا 

 كند و بازار ظلم و ظالم كساد می شود.می

تحول اول از ابتداي رحلت حضرت رسول اكرم تا دوران امامت حضرت علی ابن موسی 

ا امامت ائمه اطهار علیهم السالم و كند شما افكار مردم را در ارتباط بالرضا ادامه پیدا می

خالفت خلفا در نظر بگیرد كه چگونه خلفاء بنی امیه و بنی العباس در مسیر خالفتی كه به 

آورند هر روز بازارشان كسادتر كسادتر می شود و به میزان كسادي بازار خلفا دست می

كند. رونق پیدا می غاصب زعامت و خالفت ائمه اطهار علیهم السالم بهتر و بیشتر رواج و

موقعیت اجتماعی موال علیه السالم را و امام حسن و امام حسین علیهم السالم را در زمان 

خودشان در نظر بگیرید كه چگونه مردم آن ها را تنها گذاشتند و از خالفت و زعامت بنی 

خود امیه استقبال كردند و عاقبت حضرت مجتبی علیه السالم را در مسیر فكر و استعداد 

مجبور كردند خالفت موروثی خود را به معاویه واگذار كند و اجازه بدهد كه او در مسند 

 خالفت و حكومت قرار گیرد.

صلح امام حسن مجتبی علیه السالم در تاریخ ادیان و زعامت حق و باطل سابقه ندارد كه 

د و در یك انسانی با این عظمت و شرافت خانوادگی در مسند قدرت و حكومت قرار گیر

عین حال براي مصلحت اسالم و حیات جامعه بشریت زعامت و ریاست خود را به دشمن 

خود واگذار كند. سالطین در مسیر مبارزه با رقباي خود همه جا به كشته شدن بیشتر 

آمادگی دارند تا این كه تسلیم حاكمیت رقیب و دشمن خود قرار گیرند زیرا حقیقتاً 

تسلیم دشمن معاند شدن مصیبتی است بسیار بزرگ كه كشته گذشتن از مقام و ریاست و 

 شدن در مقابل تحمل این مصیبت خیلی سهل و آسان است.

كند را به دشمن معاند خود واگذار میحضرت مجتبی علیه السالم در حالی حكومت اسالمی 

      كنند و حقیقتاً كسی پیدا مردم زمان دوست و دشمن به عمل او اعتراض میكه تمامی 

نمی شود كه این عمل را به مصلحت اسالم و جامعه بشریت بشناسد و حضرت مجتبی علیه 

السالم را محكوم ننماید.  همه كس ایراد گرفتند و اعتراض كردند و عقیده داشتند گرچه در 

این این راه و در مسیر جنگ با دشمن كشته می شود ولیكن در عین حال محبوب آزاد 

عالم خواهد بود كه ننگ و عار حاكمیت دشمن را قبول نكرد و تا پاي  مردان و آزاد زنان

 شهادت جنگید.



 

 

شد و این همه سرزنش و مالمت از دوست و دشمن حقیقتا حضرت مجتبی اگر كشته می

شنید و همچنین خانواده او و اوالد او بهتر بود یا این كه با آن عظمت خانوادگی و نمی

 ت دشمن را ببوسد و به او بیعت كند.محبوبیت در نزد خدا و خلق دس

در حالی كه می داند چه دشمن خطرناكی است كه ذره اي مواد صلح نامه را رعایت نخواهد 

كرد بلكه اگر بیشتر از این تسلط پیدا كند بنی هاشم و دوستان آن ها را به قتل می رساند 

صدا به امام حسین لذا مردم زمان و اصحاب امیرالمؤمنین علیه السالم یكنواخت و یك 

علیه السالم مراجعه كردند عرض كردند: یا بن رسول اهلل ما نمی توانیم این صلح  و سازش 

كنیم. اجازه را تحمل كنیم برادرت اگر صالح می داند براي خودش باشد ما به تو بیعت می

اي بده به تو تبعیت كنیم و در مسیر اطاعت تو با این دشمن معاند بجنگم و حقیقتاً بر

دوستان شجاع نامدار و نامور امیرالمؤمنین بسیار مشكل بود كه این صلح و سازش را تحمل 

كنند. در زعامت معاویه قرار گیرند تمام آن ها مراجعه كردند به حضرت سیدالشهدا از او 

خواهش كردند كه برادرت را از این كار باز دار اگر اصرار دارد كه می خواهد با معاویه بسازد 

یعت خود را با او فسخ می كنیم و به شما كه برادرش هستید و در مقام و منصب او ما ب

 كنیم.باشید بیعت میمی

تو سلطان و پیشواي ما باش تا ما در ركاب تو با معاویه بجنگیم درست وضعیت زمان 

آمادگی كامل پیدا كرد كه تاج و تخت را از حضرت مجتبی بگیرد و به امام حسین علیه 

سابقه تقدیم نماید. منظره اي به وجود آمد كه هرگز در تاریخ براي صاحب مقامی السالم 

ندارد تاج و تخت را به دشمن خود بسپارد یا براي برادري مانند امام حسین سابقه ندارد كه 

تاج و تختی كه از برادرش سلب شده او به جاي برادر قبول كند. گذشتی از مقام و منصب 

 مذهب بی سابقه است. رؤسايرگ كه در تاریخ پادشاهان و مصیبتی است بسیار بز

از آن حضرت خواهش كردند برادرت را از این كار منصرف كن كه ما نمی توانیم این بیعت را 

تحمل كنیم. چنان وضعی به وجود آمد كه به جز امام حسین كه به علم امامت مجهز بود 

بنی هاشم و اصحاب امیرالمؤمنین كسی نمی توانست این صلح و سازش را قبول كند لذا 

یكنواخت حاضر شدند به امام حسین بیعت كنند. تاج و تختی آماده از انسان قدرتمندي 

سلب می شود و در اختیار قدرتمند دیگري قرار می گیرد. چه كسی مانند این او برادر یك 

ر معرض چنین قدرت روحی دارند كه تاج و تخت خود را به دشمن خود واگذار كنند. و د

این همه سرزنش و مالمت قرار گیرند تاریخ می گوید: وقتی امام حسن)ع( بعد از صلح با 

معاویه از كوفه حركت كرد به مدینه برود. اهل مدینه تماما با چه شعاري و با چه وضعیتی از 

آن حضرت استقبال كردند. مصیبتی بود بسیار بزرگ. همه به جاي این كه شعاري مشعر به 



 

 

حضرت بر زبان خود جاري كنند و با كف و دف و شوق و نشاط از آن حضرت  عظمت آن

گفتند: هذا مذل العرب یعنی این آقایی كه امت استقبال كنند شعارشان این بود كه می

عرب را ذلیل كرد و در میدان جنگ تسلیم دشمن شد به شهر ما وارد می شود. استقبال آن 

ا می داند چه قدر مصیبت بزرگی براي امام ها مشعر به یك چنین شعاري بود كه خد

حسن)ع( و بنی هاشم است. امام حسین)ع( را وادار كردند كه برود برادرش را از این صلح و 

 سازش باز دارد و االّ خودش در مسند حكومت بنشیند.

آن چنان وضعیت افكار مردم نسبت به امام حسن)ع( ناجور و ناروا بود كه امام حسین)ع( 

ترسید تظاهر كند به نفع برادرش امام حسن و از صلح او طرفداري كند. ظاهراً پیشنهاد می

مردم را قبول كرد كه به خیمه امام حسن برود و برادرش را از این صلح و سازش باز دارد و 

شنهاد در اثر نشان افكار مردم بود. وارد خیمه شد ساعتی با برادر گفتگو كرد این قبولی پی

دانستند كه صالح ملت و مملكت در این صلح و سازش است. این مسئله را هر دو برادر می

بعد از ساعتی از خیمه بیرون آمد و مردم منتظر بودند كه چه جوابی گرفته است حضرت 

نه خود را آماده كنم متعرض امامی شویم كه جدم رسول كنم كه چگوفرمود: من تعجب می

خدا و پدرم امیر المؤمنین از مسیر دستور خداوند متعال او را به امامت معین كرده اند. 

خواستم برادرم را قانع كنم كه دست از این صلح و سازش بردارد او مرا قانع كرد كه چرا 

كند و قریش مانع ورود او شدند از او  جدت رسول خدا زمانی كه خداست به مكه برود طواف

تقاضا كردند كه پیش از ورود به مكه به مدینه برگردد و سال دیگر اگر صالح باشد به مكه 

 بیاید.

برادرم حضرت مجتبی امام معصوم است بر خالف رأي خدا و رأي جدش رسول خدا و پدرش 

مخالفت كنم كه پیشوایان  امیرالمؤمنین عملی انجام نمی دهد چه طور می توانم با امامی

موثق این دین كه رسول خدا و امیرالمؤمنین باشد امامت او را امضا كرده اند وضعیت امامت 

رویم به سراغ در زمان امیرالمؤمنین و حضرت مجتبی چنین بود كه گزارش شد و حاال می

نی كه امامت و رویم به زماوضعیت امامت از زمان حضرت رضا علیه السالم و باز از آن جا می

كنند و استقالل دینی خود را به ائمه اطهار و مذهب آن ها حاكمیت بر شرق و غرب پیدا می

رویم به تحول سوم كه زمان ظهور حضرت ولی عصر عج آورند و از آن جا میدست می

 باشد.

 تحول دوم: 

رسی تحول دوم كه دین مقدس اسالم را به رهبري پیشوایان معصوم رسمیت داد و به ك

حكومت نشانید تحولی بود كه در زمان صفویه اتفاق افتاد. از ابتداي ظهور دین مقدس 



 

 

اسالم تا ظهور صفویه كه دین اسالم را به رهبري ائمه رسمیت دادند مذهب شیعه اسم و 

نداشت. همه جا مذاهب اربعه بر همه مسلمان ها حاكمیت داشت و تمامی مسایل رسمی 

كرد، عقد ازدواج به وسیله ي ابی حنیفه و امثال او رسمیت پیدا میدینی و اجتماعی به فتوا

شد. شد و به فتواي ابی حنیفه قانونی شناخته میعلماي شیعه غیر قانونی شناخته می

شناختند براي ایرانیان كه از همه بیشتر فكرشان روشن بود و دین حق را به حقانیت می

مذهب شیعه بود قیام كردند. با اهل سنت در استقالل دادن به مملكتشان و مذهبشان كه 

شرق و غرب جنگیدند. سربازان صفویه كاله دوازده تَرك به نام دوازده امام سر خود می 

گذاشتند و یك چنین تابلویی را كه نمایشگر دین شیعه و حاكمیت ائمه اطهار علیهم 

وجود آمد. شرق السالم بود به نمایش گذاشتند. جنگ دینی و مذهبی بین دو طایفه به 

ایران كه افغانستان و ماوراء افغانستان بود به بهانه این كه ایرانیان و شیعیان از دین اسالم 

خارج شده اند، اول به حكم علماي خود ایرانیان را محكوم به كفر و واجب القتل 

 جنگیدند. كشیدند و با ایرانیان میدانستند و بعد به ایران لشكر میمی

هاي كرد و از شرق ایران هم افغانیتشكیالت دولت عثمانی به ایران حمله می از غرب ایران

جنگیدند متعصب و ماوراي افغانستان كه مسلمانان هندوستان آن زمان بودند با ایرانیان می

شد ایرانیان فاتح میدان جنگ بودند تا خداوند ایرانیان را نصرت داد. هر جا جنگی واقع می

ي مذهب شیعه به كرسی قدرت و حكومت نشستند و دین اسالم را به عاقبت صفویه و علما

رهبري دوازده امام رسمیت دادند. رسمیت دادن به مذهب شیعه در آن زمان كه شاید       

می توانیم بگوییم صدي نود از مسلمان سنی بودند و مذهب شیعه اسم و رسم اجتماعی 

 نداشت كاري بود بسیار مشكل.

شدند مذهب شیعه كردند حاضر نمیبسیاري از اهل سنت هم كه در داخل ایران زندگی می

را به رسمیت بپذیرند و عاقبت اكثریت ایرانیان كه طالب استقالل مملكت خودشان بودند و 

هاي شرق و غرب باشند دانستند كه بدون حاضر نبودند زیر یوغ دولت عثمانی و یا دولت

كند براساس هدایت و راهنمایی یعه مملكت استقالل پیدا نمیرسمیت دادن به مذهب ش

علما مذهب شیعه و صواب و صالحدید زعما و بزرگان صفویه با شرق و غرب جنگیدند و 

مذهب شیعه را در ایران رسمیت دادند و این رسمیت یافتن مذهب شیعه موجب شد كه 

این همه دانشمندان مثل  علما مذهب شیعه براي بیان حقایق آزادي كامل پیدا كنند و

عالمه مجلسی ها و دیگران پیدا شدند كه اصول و فروع مذهب شیعه و آثار علمی ائمه 

گرفت حفظ اطهار را كه همه جا در طول تاریخ در معرض هجوم اهل سنت و جماعت قرار می



 

 

كرده و رواج دادند.  چه قدر زیاد كتب علماي شیعه به وسیله فتاوي علما اهل سنت در 

 سوزانیدند. كردند یا میگرفت، در دریا و آب فرات غرق میعرض تاخت و تاز قرار میم

و عملی فاتح بودند و خداوند متعال ایرانیان را یاري كرد همه جا در میادین جنگ علمی 

براي اولین مرتبه دین حق كه دین ائمه اطهار علیهم السالم بود رسمیت پیدا كرد و شرق و 

دند جز این كه ایران را با مذهب خود آزاد بگذارند و بعد از این آزادي این غرب چاره اي ندی

همه درس و دانش و اجتهاد و علم و حكمت به وجود آمد كه امروز دنیا می داند این درس و 

 الهی فقط دین اسالم به رهبري پیشوایان معصوم است.و رسمی دین علمی 

و فكري با بركت بود، تحول اهل عالم از نظر علمی این استقالل كه بسیار براي اهل اسالم و 

كند. و می فرماید: و ما ادریك دوم شناخته شد كه خداوند در آخر سوره انفطار تعریف می

ما یوم الدین ثم ما ادریك ما یوم الدین. و در آخر می فرماید: یوم ال تملك نفس لنفس شیئا 

دانی چه روزي روزگار دین می گوید: آیا میكند و االمر یومئذ هلل. به رسول خدا خطاب می

حیات دین تو خواهد شد و به كرسی قدرت خواهد نشست و باز با كلمه ثم كه داللت بر 

باشد می فرماید: ثم ما ادریك ما یوم الدین باز آیا خواهی دانست چه تأخیر زمانی می

كه با ظهور امام نشیند و آخرین تحول را روزگاري دین تو به كرسی قدرت و حكومت می

زمان علیه السالم ظاهر می شود گزارش می دهد. الزم است بدانیم مكررات قرآن در آیات 

 و عبارت فقط تكرار لفظی نیست بلكه یك تكرار طبیعی است. 

 دلیل تكرار بعضی كلمات در قرآن كریم:

كرار تكرار لفظی به معناي این است كه گوینده براي تفهیم مخاطب خود حرف خود را ت

كند بدون این كه معناي لفظ تكرار كند می گوید: بیا بیا، بنشین بنشین. لفظ را تكرار میمی

شود ولیكن مكررات قرآن فقط یك تكرار لفظی نیست بلكه تكرار طبیعی و اجتماعی 

 باشد مثال خداوند از جنگ هاي جهانی آخرالزمان در سوره قارعه با تكرار می فرماید: می

القارعه و ما ادریك ما القارعه یوم یكون الناس كاالفراش المبثوت و تكون الجبال القارعه ما 

كالعهن المنفوش. همان طور كه دین اسالم و پیغمبر اسالم و ائمه اطهار علیهم السالم دین 

جهانی بشري و پیشوایان جهانی بشري از اولین و آخرین هستند جنگ و جهاد قرآن و 

باشد به حوادث كوچك و جزیی ربوط به جهان بشریت میكلمات و عبارت قرآن هم م

چندان توجه ندارد بلكه حوادث كلی جهانی قارعه همین جنگ هاي كوبنده آخرالزمان 

كند می فرماید: وال یزال الذین كفروا نصیبهم بما است كه خداوند در سوره رعد تعریف می

یعنی كفار همه جا از مسیر صنایع  صنعوا قارعه او تحل قریبا من دارهم حتی یاتی وعد اهلل.

كوبند و در معرض جنگ هاي جنگی كه براي خود می سازند خانه و زندگی را سر خود می



 

 

ویران گر قرار    می گیرند تا این كه وعده الهی برسند. همه جا وعده الهی تفسیر به ظهور 

است. قارعه  ها و موعود مطلق براي بشریت آن حضرتامام زمان نشده است. موعود امت

كند. همه جا جنگ هاي معمولی جنگ هاي كوبنده است كه زندگی را سر مردم خراب می

شده است. همه جا به فكر این بوده طبیعی شمشیر و نیزه در بیابان ها بین دو لشگر پیدا 

اند كه شهر و مملكت یكدیگر را بگیرند كار به شهرنشینان و یا خانه و زندگی آن ها 

 نداشتند.

گرفت و ملت مغلوب شد كشور مغلوب را سالم به اختیار خود میكس از جنگ فاتح می هر

 هم 

شدند. چه قدر كشورها در طول تاریخ دست به شناختند و تسلیم میاو را به رسمیت می

دست شده و غالب و مغلوب به وجود آمده ولی جنگ هاي آخرالزمان اوالً جنگ جهانی 

كند به فكر تسخیر كره زمین است تا بر تمام مردم یاست كه هر كس جنگ را شروع م

ها را سر یكدیگر خراب مسلط شوند و جنگ هاي كوبنده اي است كه شهر و دهات و خانه

كنند جنگ اول جهانی و جنگ دوم جهانی را در نظر بگیرید كه با توپ و تانك و می

 هاي آتشین چگونه شهرها را سر یكدیگر خراب كردند.اسلحه

نازي كه جنگ دوم را شروع كرد عاقبت تبدیل به تل خاك و خاكستر شد و یا ژاپن و  آلمان

كند و در آخرین هیروشیما و امثال آن ها این سوره شریفه سه جنگ جهانی را تعریف می

جنگ می گویند پشم ابرقدرت ها زده می شود و بازار حكومتشان كساد می گردد همه جا 

است از نظر معناي دوم كه تاویل شناخته شده مطلوب ائمه  آیاتی كه مربوط به آخرالزمان

اطهار بوده است یعنی جنگ هایی كه براي احیا حق و به كرسی نشستن دولت حق شروع  

 می شود.

پیغمبر اكرم می فرماید: من براي تنزیل قرآن جنگیدم تا این قرآن در اختیار مردم قرار 

ا برداشته شود و چنان شد كه حضرت فرمودند. گیرد و موانع ظهور اسالم و قرآن از پیش پ

ها شد ها و منزلدر دوره زعامت او دین اسالم رسمیت پیدا كرد همه جا قرآن وارد خانه

جنگد خواندن و فهمیدند حضرت فرمود: بعد از من علی علیه السالم براي تأویل قرآن می

السالم كه این حاكمیت  تأویل قرآن به معناي حاكمیت قرآن به رهبري ائمه اطهار علیه

 معناي واقعی و حقیقی این اسالم خواهد بود.

همه جا آیات قیامت را ائمه اطهار از نظر تأویل كه حاكمیت انسان ها باشد تفسیر كرده اند 

جبالی كه در مقدمه قیامت كوبیده می شود ابر قدرت هاي زمان هستند كه حاكمیت آن ها 



 

 

جوشد به معناي جوشش دریاهاي دد و بحاري كه میدر مسیر افكار مردم متزلزل می گر

 علم 

است كه با ظهور ائمه اطهار علیهم السالم دایر می گردد كه خداوند در آیه اي دیگر می 

كره  تمامی )عج(فرماید: و اشرقت االرض بنور ربها. و تفسیر شده است كه با ظهور امام زمان 

انسان ها به دانش و   ی شود و تمامیزمین در مسیر تعلیم و تربیت آن حضرت روشن م

دانایی كامل می رسند. پس این جبالی كه پشم آن زده می شود و بازارشان كساد می شود 

و در افكار مردم محبوبیت ندارند ابر قدرت هایی هستند كه همه جا مانع ظهور حق و 

و حكومت ائمه عدالت بوده اند. این ابر قدرت هاي زمان و تاریخند كه مانع ظهور عدالت 

اطهار بوده اند الزم است از پیش پا برداشته شوند یعنی افكار از آن ها برگردد و مردم كه 

پایه قدرت فرعون ها و نمرودها و شدادها بوده اند كنار بروند، پشم این ابرقدرت ها زده می 

ین شود. اآلن كه نزدیك به جنگ سوم است چه قدر خوب این دو آیه معنا می شود. یكی ا

كه خدا می فرماید: یوم ال تملك نفس لنفس شیئا و االمر یومئذ هلل. و در این سوره می 

فرماید: یوم یكون الناس كالفراش المبوث و تكون الجبال كالعهن المنقوش. یعنی ابر قدرت 

هاي خالف حق و حقیقت زمان در افكار مردم كوبیده می شوند چنان وضعی پیدا می شود 

ز آن ها فاصله        می گیرد، مانند پروانه هایی كه شمعشان خاموش می كه افكار مردم ا

 گردد.

بی شك جنگ سوم جهانی هسته اي خواهی نخواهی شروع خواهد شد زیرا تنها عاملی كه 

افراد بشر این  مانع جنگ هاي هسته اي می شود ایمان مردم زمان است كه اگر تمامی

كردند صلح جهانی ظاهر می گردد، قتل و كشتار از بین  اسالم را به رهبري ائمه اطهار قبول

هاي باطل خود باقی بمانند از جانب خدا می رود و اگر می خواهند در ادیان و ملیت

كند زیرا كفار تا زمانی مهلت دارند كه دین محكومیت دارند و خدا چنین جنگی را مقدر می

ناسایی این خود كه باطل است و این حق را به حقیقت نشناسند و جاهل باشند اما بعد از ش

آورند و خداوند آن ها حق كه اسالم به رهبري ائمه اطهار پیشوایان معصوم است دوام نمی

كشاند لذا طبق آیات سوره دخان و سوره همزه و آیات سوره و الذاریات این را به نابودي می

شته می شوند و جنگ هسته اي واقع خواهد شد. جنگی است كه یك سوم جمعیت زمان ك

میرند و یك سوم دیگر لت و پار می شوند كه خداوند یك سوم دیگر از عوارض جنگ می

كند می فرماید: و ان من قریه اال ضمن آیه اي در سوره اسرا جنگ آخرالزمان را تعریف می

نخن مهلكوها قبل یوم القیامه او معذبوها عذابا شدیدا كان ذلك فی الكتاب مسطورا. این 

مربوط به قیام امام زمان است و دربارۀ آن قیامت كل معروف خداوند می فرماید: و یوم آیه 



 

 

ینفخ فی الصور فصعق من فی السموات و االرض یا می گویند: در آن قیامت همه چیز زمین 

و آسمان و كوه و دره و صحرا نابود می شود تا جایی كه می گویند خدا كه كسی و چیزي را 

و جز خودش تنها كسی و چیزي نیست می گوید: لمن الملك الیوم. كسی بیند در عالم نمی

نیست جواب بدهد زیرا همه چیز و همه كس نابود شده اند، خداوند خودش جواب خودش 

رامی دهد و می فرماید: هلل الواحد القهار. اما در این آیه كه ترجمه شد و نظیر آن آیات 

زنند میرند و یك سوم داد میمی شوند و یا میسوره دخان می فرماید: اكثریت مردم كشته 

و می گویند: ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون خداوند متعال جواب مثبت می دهد می 

فرماید: انا كاشفوا العذاب قلیال انكم عائدون. این دو آیه با آیه اي كه تالوت شد در سوره 

د و یك سوم در شدت عذاب قرار میرناسرا نشان می دهد كه دو سوم كشته می شوند یا می

می گیرند به خدا پناهنده می شوند و خدا آن ها را نجات می دهد. در این حدیث امام 

كند می فرماید: آن یك سوم باقیمانده شما هستید كه صادق)ع( به شیعیان اشاره می

ط بالها خداوند با ظهور قائم ما امام زمان شما را آن مصیبت ها نجات می دهد. بشریت را فق

و مصیبت ها به پناه خدا می برد اما در وضع آرامش و آسایش به فكر این نیستند كه چه 

 كند و فرج چگونه و چه طور است.كسی بر آن ها حكومت می

پس این آیات كه مربوط به قیام امام زمان علیه السالم است. جنگ سوم جهانی هسته اي را 

در محاصره آتش ها قرار می گیرد اآلن این  گزارش می دهد یكی می فرماید: كره زمین

هر یك شهر مخصوصی را  هاي هسته اي بر طبق قواعد ریاضی و علمیها با كالهكموشك

ها به جمعیت مخصوصی را هدف قرار داده كافی است كه كلید برق را بچكانند و این موشك

ین عذابی را در به طرف شهرهایی كه مأموریت دارند حركت كنند كه خداوند اسم یك چن

سوره غاشیه معرفی كرده است. هل اتیك حدیث الغاشیه در سوره دخان هم می فرماید: 

آورد و موشك هایی می سازد كه كره زمین را در معرض افكار كفار آتش هاي به وجود می

انفجار و نابودي قرار می دهد. به پیغمبر اكرم می فرماید: فارتقب یوم تأتی السماء بدخان 

یغشی الناس هذا عذاب الیم یعنی اي پیغمبر همین طور در انتظار ظهور حاكمیت دین  مبین

خود باش كه ببینی افكار مردم و كفار با صنایع خود آتش هایی ساخته اند كه كره زمین را 

 در محاصره خود قرار داده است.

فرماید:  كند به پیغمبر میدر آیات سوره و الذاریات هم نمونه همین آیات را ذكر می

پرسند روزگار حاكمیت یسئلون ایان یوم الدین یوم هم علی النار یفتنون. یعنی از تو می

ها حكومت كند و تمامیدین چه زمانی است كه دین خدا بر جهان بشریت حاكمیت پیدا می

در مسیر افكار بشر نابود می گردد. در جواب آن ها بگو: هر زمانی كه دیدید كفار با حرص و 



 

 

هاي آتشین می شوند و اكثریت مال و قدرت ب هر چه بیشتر و تمام تر فریفته اسلحهشتا

خود را در مسیر تولد آتش ها به كار می برند. زمانی كه اهل دنیا چنین وضعی و چنین 

فكري پیدا كردند بین آن ها مسابقه تسلیحاتی و آتش سازي و آتش سوزي به وجود آمد. 

هاي آتشین بر سر ها و كشورها و زندگی را با اسلحهملكتدر یك چنین زمانی بدان كه م

 كشند.كوبند و زندگی خود را به آتش میخود می

در یك چنین زمانی به آن ها گفته می شود كه كافی است، بیشتر از این حق حیات ندارید 

شما به جهنم خود رسیدید. ابر قدرت ها در محاصر آتش قرار می گیرند و زندگی خود و 

كشانند و جهنم خود را به دست خود می سازند وضعیت زندگی چنان ري به نابودي میدیگ

 می شود كه جز به اراده خدا و محبت خدا قابل اصالح نیست.

كند و زندگی مردم را به كیفیت قدرت اعجاز خود حیات     در این زمان قیام می )عج(امام زمان

د كه از مسیر علل و عوامل طبیعی و می دهد و به ثمر می رساند، چنان وضعی می شو

كند جز این كه فرج الهی و آسمانی حاكمیت انسان ها زندگی بشر دوام و قوام پیدا نمی

 برسد و انسان ها در دایره حاكمیت خدا و اولیاء خدا قرار گیرند.

در سوره همزه هم باز همین آتش هاي هسته اي را گزارش می دهد می فرماید: انها علیهم 

ه فی عمدٍ ممده یعنی در انتظار روزي باش كه در ساختمآن ها و آپارتمان هاي سر به موصد

فلك كشیده در محاصره آتش هاي هسته اي قرار می گیرند و این آتش هاي هسته اي كه 

هاي هسته اي است كه هر كدام شهر شهرها را در محاصره قرار می دهد همین موشك

آیات عاقبت مسخر خواهند شد و خداوند در تمامی  بزرگی را هدف خود قرار داده است و

كشد می فرماید: آتش جهنم را خدا و قرآن هر جا كه عذاب هاي آتشین را به رخ مردم می

اولیاء خدا     نمی سازند بلكه این كفار هستند كه با آتش هاي هسته اي زندگی خود را در 

ي همیشه در حرارت این آتش ها محاصره قرار می دهند و خبر ندارند كه تا ابد و برا

 خواهند بود و با این آتش هایی كه ساخته اند خود را معذب خواهند كرد.

همه جا خداوند ساخت و ساز آتش هاي جهنم را به كفار نسبت می دهد یعنی كفار هستند 

كنند و زندگی مردم هاي آتشین میكه براي تسلط بیشتر و زیادتر خود را مسلح به اسلحه

هاي كشانند و امروز كامالً می توانیم این حقیقت را درك كنیم كه با اسلحهنابودي می را به

 معمولی توپ و تانك و انفجارات دیگر غالب و مغلوب قابل ظهور نیست.

 اهل عالم هم از نظر وضعیت فكري چنان شده اند كه كشته شدن خود را بر اسارت خود  

كشته شویم اما دشمن بر ما تسلط پیدا نكند ترجیح می دهند می گویند: حاضر هستیم 

اهل عالم طالب صلح و آرامش اند و با جنگ و مخصوصاً زمانی می شود كه تمامی 



 

 

كنند ولی نمی دانند كه این آتش ها در مسیر هاي خطرناك هسته اي مخالفت میاسلحه

قه تسلیحاتی اطاعت خدا و قبول دین خدا خاموش می شود اما در مسیر كفر  و گناه و مساب

و آدم كشی جز این كه بشریت را به نابودي بكشاند سودي ندارد. پس به دالیل همین آیات 

و احادیثی كه در تفسیر آن وارد شده است جنگ هسته اي واقع می شود و آخرین جنگی 

است كه به زندگی مردم و ابر قدرت ها خاتمه می دهد و دیگر چاره اي به جز ظهور و 

 اصالح عالم به وسیله امام زمان وجود ندارد.حكومت الهی و 

كنیم در جمالت و عبارت قسمت سوم دعاي ندبه ائمه اطهار علیهم السالم مشاهده می

اظهار می  )عج(حضرت ناراحتی روانی خود را و درد و رنج روحی خود را در فراق امام زمان 

وي پنهان شده اي یا میان دارند عرضه می دارند آقا كجایی كجا پنهان شده اي؟ در كوه رض

دیگر كره زمین، چه قدر براي ما سخت و ناگوار است كه همه كس را ببینیم  با  سلسله جبال

همه كس و همه چیز محشور باشیم و فقط تو را كه اصل معدن نشاط و فرج هستی تو را 

تو ببینم خیلی بر ما دوستان تو سخت می گذرد كه همه كس را ببینیم و تو را نبینیم 

هستی حیات اهل عالم و تویی نجات اهل عالم و تو هستی كه اگر باشی و مردم تو را ببینند 

 در سایه حكومت او به آسایش و آرامش كامل می رسند.

 عزیز علی ان اري الخلق و ال تُري...

بسیار براي ما سخت و ناگوار است كه همه كس را ببینیم و با هر كسی و هر چیزي رو به رو 

و فقط تو را كه اصل نجات  و حیات و فرج هستی نبینیم. رد پایی از تو نبینیم، سر و باشیم 

صداي از تو نشنویم. البته یك چنین اظهار حسرت و یك چنین غم و غصه در فراق امام 

زمان علیه السالم مخصوص كسانی است كه آشنایی كامل به وضعیت آن حضرت و تقدیر 

ی كه آشنایی كامل به مقام ائمه اطهار ندارند و تقدیر خدا درباره آن حضرت دارند كسان

هاي در خداوند تبارك و تعالی را درباره آن ها نمی دانند ممكن نیست چنان غم و غصه

فراق حضرت داشته باشند كه ائمه اطهار دارند این كلمات و عبارت در دعاي ندبه بیان گر 

باشد. گرچه ائمه اطهار علیهم مان میمعرفت ائمه اطهار علیهم السالم به موقعیت امام ز

السالم از نظر روانی و ایمانی و علم و معرفت و ارتباط به خداوند متعال یك جور و یك 

نواخت هستند و با یكدیگر تفاوتی ندارند چنان كه گفته اند: كلهم نور واحد یا در این دعا 

كم به عرشه محدقین یعنی می خوانیم طابت و طهرت بعضها من بعض خلقكم اهلل انوارا فجعل

خداوند شما امام ها را نور مطلق قرار داده. شما امام هاي معصوم در ذات خود از نظر روانی 

و فكري ذره اي آلوده به جهل و خرافات نیستند. چنانید كه نور علم خدا سراسر وجود شما 

ره نموده چنان هستید را فرا گرفته و علم الهی و اراده الهی كامالً ظاهر و باطن شما را محاص



 

 

باشید. كه ذره اي در ذات خود از نظر روانی آلوده به هر هوي و هوس و جهل و خرافات نمی

 نور مطلق هستید.

كند همان نوري نوري كه در این جمالت در زیارت جامعه كبیره امام ها را به آن معرفی می

است ذره اي خطا و است كه در سوره نور گزارش می دهد خدا در ذات خود علم مطلق 

كند و می اشتباه از ازل تا به ابد در ذات خدا وجود ندارد. خود را به نورانیت معرفی می

باشد ها میگوید: اهلل نور السموات واالرض... یعنی خدا همان علم مطلق آسمان ها و زمین

م خود كه ذره اي آلوده به جهل و اشتباه نیست و در آیه نور چهارده معصوم را مظهر عل

كند و می فرماید: شما انسان ها اگر می خواهید خدا را به علمیتی كه مخصوص معرفی می

 هاي نور خدا مراجعه كنید.اوست بشناسید به نمونه

می فرماید: مثل نور كمشكوه... نمونه علم خداوند متعال كه مطلق است ذره اي آلوده به 

باشد می )س(مشكوه نور حضرت زهرا جهالت نیست. آن نمونه علم كامل مشكات نور است 

یعنی حبابی كه در ظاهر نمایشی ندارد ولیكن در باطن مجهز به علم خداوند متعال است 

چنان است كه علم مطلق خدا و قدرت مطلق خدا در ذات او متمركز شده است مجسمه 

ه است علم و دانش است. مثالً شما به جرم خورشید نگاه كنید با این كه جرم خورشید ماد

جسمی است از نوع اجسام دیگر ولیكن آن چنان در ظاهر و باطن مجهز به نور و روشنایی 

شده است كه به جز روشنایی در جرم خورشید چیز دیگري قابل رؤیت نیست. همه جا در 

آیات قرآن ائمه اطهار علیهم السالم را از نظر تجهیزات علمی به خورشید تشبیه كرده و 

از خورشید می برد و یا به خورشید قسم می خورد، ر جا در قرآن اسمی فرموده اند: خدا ه

مانند: والشمس و ضحیها. یا می فرماید: اذا الشمس كورت. و امثال آن، منظور خدا 

كند. آیا خورشیدهاي علم و حكمت است نه این خورشیدي كه در آسمان طلوع و غروب می

كند كه من خود را به ما معرفی میاین خورشید به نورانیت خود عظمت و روشنایی 

كند. عظمت خورشیدم نور مطلقم و یا علم است كه این خورشید را به ما معرفی می

كند یا علم انسان به نورانیت خورشید خورشید به وسیله علم انسان نمایش پیدا می

ن شناخته می شود نور علم حاكم مطلق است علم خدا و انسان خورشید می سازد اما هزارا

خورشید و ماه نمی توانند علم و دانشی از خود به نمایش در آورند. پس علم بی نهایت 

 روشن تر از نور خورشید و ماه و ستاره است .

كند و می فرماید: اهلل نورالسموات خداوند كه در آیه نور خود را به نورانیت معرفی می

ها را و هزاران خورشید و ماه و ستاره را به نظم و نظام واالرض نورانیتی كه آسمان ها و زمین

در آورده و روشن كرده است علم خداوند متعال است. علم و قدرت دارد ماه و خورشید و 



 

 

فریند: ولی هزاران خورشید و ماه و ستاره نمی توانند در فضاي تاریك، شمع ستاره بیا

ها كوچكی بسازند چه برسد كه خورشیدي و ستاره اي به وجود آورند. پس علم از خورشید

ها در برابر علم و در عالم شب تاریك شناخته می شود. خداوند در روشن تر است خورشید

كند و می فرماید: هر كس می خواهد خدا م خود معرفی میآیه نور ائمه معصوم را نمونه عل

هاي نور كه ائمه اطهار هستند مراجعه كند. از را به علم و قدرت كامل شناسد به این نمونه

مسیر علم آن ها و مكتب آن ها خدا را چنان كه هست می شناسد. امام ها ذره اي با 

ند: كلهم نور واحد. در این جمله زیارت یكدیگر تفاوت درجه و مقام ندارند چنان كه گفته ا

كند می فرماید: خداوند نور علم و حاكمیت جامعه كبیره بینایی و دانایی آن ها را معرفی می

خود را در وجود شما متمركز نموده است. فجعلكم بعرشه محدقین. عرش خدا مقام 

ئنات را به اطاعت كاحاكمیت و قدرت خداوند متعال است كه بر پایه علم و قدرت، تمامی 

خدا درآورده است و این امام هاي معصوم را به علم و قدرت خدا مجهز نموده است كه به 

این همه دانش و كتاب در اختیار ما قرار داده اند و با قدرت خدا پایه همان تجهیزات علمی 

سلم چه معجزاتی كه از نوع صنعت خداوند متعال است از خود به نمایش گذاشته اند. پس م

ندارند. دوازده است كه این چهارده معصوم با یكدیگر تفاوت ذاتی و درونی و علمی 

درخشند ولیكن براساس همین عبارت حسرت خورشیدند كه در فضاي علم و دانش می

روانی خود را در فراق امام زمان به نمایش در آورده اند، از این جهت است كه حیات بشریت 

مالك دنیا و آخرت به دست آن حضرت است. زمانی كه خدا و نجات همه موجودات از م

كند و او ظاهر شود و درهاي فرج و خیر و بركت را به روي مردم باز كند و انسان ها را اقتضا 

از این زندگی دنیایی توأم با كفر و نفاق آزاد نموده و آن ها را در زندگی بهشتی قرار دهد. 

نی در حسرت فراق آن حضرت ذوب شده اند كه می گویند: لذا افرادي مانند ائمه  از نظر روا

عزیز علی ان اري الخلق والتري و ال اسمع لك حسیسا و ال نجوي... بسیار بر ما سخت و 

مشكل است و طاقت نداریم مصیبت فراق تو را تحمل كنیم سر و صدایی و رد پایی و راز و 

كنند كه گویی در فراق آن حضرت نجوایی از تو ننبینیم و نشنویم. چنان اظهار حسرت می

 در حال احتضار و سكرات موت قرار گرفته اند.

و باز همان انسان هایی كه مبتال به حسرت فراق امام زمان شده اند در این جمالت می 

 بنفسی انت من مُغیّب لم یخل منا...  :گویند

نمی شود و بشر جانم به فداي تو، تو انسان غایبی هستی كه هرگز از زندگی ما خارج 

روزگاري نخواهد دید و نخواهد شناخت كه تو را نبیند و نداند. جانم فداي تو تو آن چشمه 

آب حیاتی هستی كه هرگز خشك نمی شود و هرگز آب آن تمام نمی شود. واالیی براي 



 

 

بشریت هستی كه هر انسان كاملی می تواند در پناه حكمت تو و در زمان ظهور تو یك 

باال و واالیی داشته باشد. در این جمالت داستان غیبت آن حضرت را و عمر  چنان آرزوهاي

كند و می فرماید كه: به دلیل غیبت از زندگی ما خارج طوالنی آن بزرگوار را تعریف می

آید كه نشده اي و هرگز خارج نخواهی شد یعنی در غیبت تو مرگ و مرض به سراغ تو نمی

ند و یا امید ما را تبدیل به نا امیدي كند. تو هستی آن ما را از فیض دیدار تو محروم ك

چشمه آب حیات و آن غایبی كه در غیبت خود همیشه خواهد بود و هرگز از میان ما 

 نخواهد رفت.

كند و می گوید كه: در این جمالت عجیب و غریب یكی دوام عمر آن بزرگوار را تعریف می

و نابودي مبتال نخواهی شد. در داستان مرگ تو هرگز از میان ما نخواهی رفت و به مرگ 

ائمه اطهار علیهم السالم یك چنین گزارشاتی داریم كه اگر انسان ها متعرض امام هاي 

معصوم نشوند و آن ها را به قتل نرسانند آن ها هرگز به مرگ طبیعی و مرگ الهی مبتال نمی 

 شوند و عمر ابدي و دایمی خواهند داشت.

 حكمت مرگ چیست:

این جا الزم است حكمت مرگ را بشناسیم كه براي چه كسانی مقدر است كه بایستی در 

بمیرند و براي چه كسانی مقدر نیست كه نباید مرگ به سراغ آن ها برود و نباید آن ها 

مانند دیگران بمیرند و در دل خاك مدفون شوند. اوال احادیثی از آن ها داریم كه ما به 

ی شویم. هیچ یك از ما به مرگ طبیعی و الهی از دنیا دست مردم كشته یا مسموم م

رویم بلكه به دست ظالم كشته و یا مسموم می شویم.روایت از قول امام است كه نمی

فرمودند: ما منا اال مسموم او مقتول. یعنی هیچ یك از ما امام ها نیست جز این كه یا با 

ومیت و كشته شدن هر دو به مسمومیت از دنیا می رود و یا كشته می شود و این مسم

كشد و یا او را مسموم باشد. دشمن انسان است كه یا او را میدست دشمنان قابل اجرا می

كند زیرا حقیقتاً ائمه اطهار علیه السالم از نظر علم و عرفان و تجهیزات وجودي یك می

را در لباس چنان درجه و مقامی دارند كه همه جا مجهز به علم و قدرت هدا هستند و خود 

 علم و قدرت الهی به نمایش می گذارند.

تفاوت آن ها از نظر روانی و تجهیزات وجودي با سایر مردم بسیار یا نزدیك به بی نهایت 

فاصله دارد. انسان هایی كه یك دوره اي به نام كودكی و جهل و نادانی بر آن ها نگذشته، 

د كه در سی سالگی و چهل سالگی             در دو سالگی و یك سالگی چنان می دانند و می فهمن

مجهزند كه ذره اي جهل و غفلت و نادانی بر آن ها می فهمند و می دانند به چنان علمی 

عارض نمی شود. بیان آن ها در تعریف علم و دانش خود درست مانند علم و دانش علی بن 



 

 

فانی واهلل اعلم بطرق ابی طالب علیه السالم است كه می فرماید: سلونی قبل نفقدونی 

السموات من االرض. یعنی مردم من تا در میان شما هستم حیات مرا غنیمت بدانید و هر 

هاي آسمان را با چه می خواهید و می توانید از علوم و اسرار بپرسید. به خدا قسم من راه

ر و حاضر هاي زمین كه جلو چشم ما و زیر پاي ما ظاههمین فاصله اي كه از ما دارد از راه

 دانم و می شناسم.است بهتر می

چه كسی می تواند به جز خدا چنین ادعایی كند كه من در زمین و آسمان و یا در عوالم  

غیبت و شهود مجهولی ندارم. هر چه هست چنان كه هست در زمین و یا در آسمان و یا در 

یك نفر بعد از این  دانم و می شناسم كه حتی معروف استها میها و یا در آیندهگذشته

ادعاي بی سابقه حركت كرد و عرض كرد تو كه آسمان ها را بهتر می گردانی و می شناسی 

باشد در كجاي آسمان است از زمین بگو: ببینیم اآلن جبراییل كه یك پرنده آسمانی می

كند ثانیه اي جواب آن حضرت حضرت بالفاصله بعد از تأمل كوچكی كه كسی احساس نمی

یر افتاده است به سئوآل كننده می گوید: خودت جبراییل هستی و بالفاصله از نظرها به تأخ

غایب می شود. زیرا حقیقتاً امام ها در وضعیت لقاء اللهی هستند. دایم در حال مالقات با 

كند خداوند، ذره اي از خداوند متعال فاصله ندارند. حضرت این حالت مالقات را تعریف می

أیت شیئا اال و رأیت اهلل قبله و بعده و معه. یعنی من به هر چیزي یا به هر می فرماید: ما ر

بینم و همراه طرف مقابل كسی نگاه كنم پیش از آن كه طرف مقابل خود را ببینم خدا را می

بینم و از بینم و بعد از آن كه از نگاه به طرف مقابل منصرف شوم خدا را میهم خدا را می

 بیند.خدا را با همان احاطه وجودي كه بر ظاهر و باطن عالم دارد می خدا منصرف نمی شوم،

آیا دقیقه اي و ثانیه اي اتفاق می افتد كه از خدا منصرف شود و غیر خدا را ببیند ممكن 

نیست. اگر هم چشم خود را روي هم بگذارد كه كسی یا چیزي را نبیند نمی تواند كاري 

 كند 

 چشم او به او نزدیك تر و از روح او به او مربوط تر است. كه خدا را نبیند زیرا خدا از

این چهارده معصوم علیهم السالم در این حالت روانی قرار گرفته اند. مشاهده تمامی 

كنند بدون تأمل هاي خود كه عالم و آدم را یا غیب شهود را تعریف میكنید در سخنرانیمی

هاي آن حضرت جاري می شود. مثالً سخنرانیو فكر حقایق علم مانند سیل بر زبان آن ها 

در نهج البالغه یا بیانات امام چهارم در صحیفه سجادیه چنان جمالتی است كه اگر انسان 

هاي معمولی و عادي دانشمند توانایی هم باشند نمی توانند چنین جمالتی بر زبان خود 

ه سجادیه بیان كرده جاري كنند و بنویسند كه امام چهارم علیه السالم در همین صحیف

است. هیج یك از آن ها كتابی و یا درسی و مشقی در اختیار خود ندارند و چنانند كه گویی 



 

 

ها در وجود آن ها ثبت و ضبط شده است. این حالت روانی چهارده تمام علوم و دانش

معصوم است اگر هم تفاوتی از آن ها نسبت به یكدیگر شناخته می شود مربوط به وضعیت 

باشد. مثال در میان چهارده معصوم امام صادق علیه السالم به علم و حكمت نی آن ها میزما

كامل شهرت پیدا كرده و در دوران زندگی خود گفته اند: حدود چهار هزار نفر دانشمند و 

مجتهد تربیت نموده و آن حضرت را احیا كننده مذهب شناخته اند و این دین را اسالم به 

ه اطهار را به نام آن حضرت نام گذاري كرده و گفته اند: مذهب جعفري رهبري قرآن و ائم

زیرا در زمان آن حضرت فراقتی حاصل شد. دشمنان آن ها بنی امیه و بنی العباس سر 

خالفت و ریاست دین با یكدیگر در جنگ و نزاع بودند فرصتی نداشتند كه متعرض ائمه 

صادق از این فرصت استفاده نموده و به تعلیم و  اطهار و مكتب آن ها شوند. امام باقر و امام

تربیت دوستان خود مشغول شدند و براي موال علی علیه السالم چنین فرصتی پیدا نشده 

بود همچنین امام حسن و امام حسین علیه السالم. پس این چهارده معصوم در انتهاي كمال 

علم خداوند  یش گر تمامیقرار گرفته اند و سند كماالتشان همین قرآن است. قرآن نما

متعال است و آن ها هم قرآن ناطق شناخته شده اند و همه جا ادعا داشته اند كه به تمامی 

اسرار قرآن آگاهی و آشنایی دارند. پس آن ها جا دارد در فراق یك چنین حكومتی كه به 

یند. دست آن ها دایر می شود اظهار حسرت كنند و در فراق آن بزرگوار باشند و بگر

 مجموعه آه و ناله به صورت همین دعاي ندبه در اختیار مردم قرار گرفته است.

 كند. جمله دوم در این جا این است كه حضرت را تشبیه به چشمه یا چاه آب حیات می

 اَنت من نازحٍ ما نَزَح عنّا...

ته شده كه در تاریخ به صورت افسانه براي مردم گفیكی از تشبیهات بسیار بزرگ و مهمی 

همین داستان ظلمات و كوه قاف و چشمه آب حیات است. گفته اند كه در كره زمین كوهی 

به نام قاف وجود دارد. كوه قاف آن قدر بلند و مرتفع است كه كره زمین در برابر كوه قاف 

تل كوچك و یا قطعه سنگ كوچكی شناخته می شود. در تعریف كوه قاف گفته اند: جبل 

. یعنی كوهی است كه بر كره زمین و بر زندگی مردم در كره زمین اشراف مشرف علی الدنیا

دارد یعنی از كره زمین بسیار بزرگ تر است و پاي این كوه هم چشمه آب حیات جریان 

دارد. هر كس قطره اي از آن چشمه بیاشامد مرگ و مرض و عوارض ضد حیات از او برطرف 

دم و آن كوه قاف فضایی بسیار تاریك به نام كند. بین مرمی شود و حیات ابدي پیدا می

ظلمات حكم فرما است. ظلمات بر كسانی كه به فكر رسانیدن خود به كوه قاف هستند 

كند تا از این تاریكی مطلق نگذرند به كوه قاف نمی رسند. كلمه كوه قاف هم از حكومت می

 آن المجید. آیه سوره قاف استخراج شده است كه خداوند می فرماید: قاف والقر



 

 

به دو چیز قسم می خورد به حرف قاف قسم می خورد و به قرآن مجید هم قسم می خورد. 

قاف در همین سوره به نام قائم آل محمد شناخته شده است. قرآن مجید هم همین قرآن 

است. دو یادگار بزرگ پیغمبر اسالم كه نبوت به وسیله او ختم شده. اگر یادگاري هایی كه 

نشین انبیاء باشند و مردم را هدایت كنند نداشته باشد به معناي سلب رحمت و بتوانند جا

نعمت خداوند از جامعه بشریت است. زیرا حقیقتاً انبیا نعمت خدا هستند كه از جانب 

خداوند متعال براي هدایت انسان ها به زندگی كامل و زندگی بهشتی مبعوث شده اند. پس 

خداوند متعال است كه به روي بشر باز می شود. اگر این هر پیغمبري دري از درهاي رحمت 

درهاي رحمت نباشند بشر گمراه، حق حیات ندارد. انسان ها به این دلیل حق حیات و ادامه 

حیات دارند كه از این درهاي رحمت خدا استفاده كنند و به زندگی بهشتی و علم كامل 

 هدایت شوند.

شدن درهاي رحمت و بركت خدا باشد. ختم  درست نیست كه ختم نبوت به معناي بسته

نبوت به معناي تمام شدن دوره انبیاء و هدایت گران الهی نیست بلكه به معناي كامل شدن 

نبوت و باز شدن كامل درهاي رحمت و بركات خداوند متعال است. لذا پیغمبر اكرم ضمن 

ي و كتابی از جانب خدا این كه می فرماید: نبوت به وسیله من ختم شده و بعد از من پیغمبر

نازل نمی شود، این جمله را می فرماید كه: دو یادگار بزرگ در میان شما می گذارم كه 

بركات وجودي این دو یادگار بزرگ، برابر تمامی بركات و نعمت ها و علم و  دانش هایی است 

ثقلین می كند. كه بشریت از ابتدا تا انتهاي زندگی الزم دارند. از دو یادگار خود تعبیر به 

می فرماید: انی تارك فیلم الثقلین الثقل االكبر و الثقل االصغر اما االكبر فكتاب اهلل و اما 

االصغر فعترتی اهل بیتی. و دو انگشت مبارك را نشان داد و فرمود: هما كهاتین لن یفترقا 

 الحوضَ الكوثر.حتی یردا عَلَیّ 

ا راه نبوت و راه هدایت و راه نعمت هاي كامل رسول خدا فرمودند: گرچه نبوت ختم شده ام

كند خدا تا ابد به روي مردم باز شده. از دو یادگار خود تعبیر به ثقل اكبر و ثقل اصغر می

بشریت از اولین و آخرین سنگین ترند گرچه یك  یعنی هر یك از این دو یادگار از تمامی

ا یك كتاب كوچك بغلی مانند قرآن نفر مانند علی و امام دیگر در زمان دیگر هستند و ی

باشد ولیكن همین كتاب بغلی و همین انسانی كه به شما معرفی می شود چنان وزنه می

سنگینی از علم و دانش و حكمت بركات الهی هستند كه هر كدام از كل بشریت از اولین و 

كه در اختیار آن  آخرین باالتر و واالترند. انسان ها برابر علم و حكمت و برابر بركات وجودي

ها قرار گرفته بزرگ و كوچك شناخته می شوند. مثالً بركات وجودي پدر و مادر از فرزندان 

 هاي آن ها باالتر است.آن ها و نوه و نتیجه



 

 

پس این پدر دانشمند از صد نفر یا هزار نفر و فرزندانی كه از او به عمل آمده اند باالتر و  

باشد و آن علم و دانش و بركات وجودي برابر هزار نفر می بزرگ تر است. یك انسان از نظر

انسان دیگر برابر صد هزار نفر و آن دیگري برابر میلیون و میلیارد نفر و انسان دیگري باالتر 

انسان هاي كره زمین از اولین و آخرین است. چنان وزنه اي و دریایی از علم و از تمامی 

هاي كوچك و انسان ها از اولین و آخرین، ماهحكمت و بركت و قدرت است كه تمامی 

 كنند.بزرگی هستند كه در این دریا شناورند و زندگی می

كند و گاهی آن ها را به فضاي نامتناهی خدا در كتاب خود گاهی آن ها را به دریا تشبیه می

ا كه كند و گاهی آن ها را به خورشید و ماه و ستاره. این جمله رسول خدستارگان تشبیه می

می فرماید: من ثقلین در اختیار شما مردم گذاشته ام یعنی هر یك از این دو یادگار برابر 

دریایی است تا روز قیامت كه تمامی مردم به این . بشریت از اولین و آخرین استتمامی 

دریا احتیاج دارند و حیات مادي و معنوي خود را از این دریا می گیرند. پس رشته نبوت و 

و تربیت به وسیله اسالم و قرآن تكمیل شده است، نه این كه با ختم نبوت راه هدایت 

هدایت و تربیت كور شده باشد و مردم در آینده تاریخ، انسان هدایت گر و تربیت كننده اي 

كند. ثقلین یعنی نداشته باشند. خیلی عجیب است كه از این دو یادگار تعبیر به ثقلین می

هاي شناخته شده و شناخته نشده. كل بشریت در یك پله ترازو جن و انس. یعنی انسان 

باشند و هر یك از این دو یادگار در پله دیگر، یادگاران پیغمبر از كل بشریت سنگین ترند 

زیرا علمشان بی نهایت است. مرتبط به ذات خدا و اراده خدا هستند. پس راه هدایت بشر 

ر این راه آسان تر شده است و در عین حال هر چه بهتر و بیشتر وسیع تر شده و حركت د

كه طالب آب حیاتند و می خواهند خود را به كوه قاف و چشمه آب حیات بین مردمی 

ها نگذرند، به كوه برسانند ظلمات و جهل و نادانی حكم فرما شده است و تا از این تاریكی

 قاف و چشمه آب حیات نمی رسند. 

كره زمین اشراف  باشد كه بر تمامیو چه چیزي می الزم است بدانیم كوه قاف چه كسی

دارد و از كره زمین بزرگ تر است و چشمه آب حیات چیست كه در این جا می فرمایند: 

 بنفسی انت من نازح ما نزح عنا...

 شناخت دو طایفه در جستجوي آب حیات:

است كه  پس براي وضوح بیشتر در تفسیر و تأویل كوه قاف و چشمه آب حیات بهتر این

ابتدا دو طایفه اي كه به طرف كوه قاف حركت كرده اند رسیده اند یا نرسیده اند و این 

حركت به صورت افسانه اي در تاریخ گفته شده ولیكن افسانه اي است كه ارتباط كامل با 

حقیقت و واقعیت دارد. و آن افسانه تاریخ به این شكل گفته شده است كه دو نفر به نام 



 

 

و مذهبی یك ابر قدرت زبان و به نام خضر پیغمبر كه او هم یك ابر قدرت علمی  ذوالقرنین

 بود به طمع افتادند كه خود را به پاي كوه قاف برسانند و از چشمه آب حیات بیاشامند.

ابر قدرت مالی و سلطنتی با هزاران سرباز و خدم و حشم و آن چه در این مسافرت طوالنی 

باب و وسایل با این تجهیزات و تشكیالت فراوان حركت كرد شاید الزم دارد از مراكب و اس

بتواند از ظلمات بگذرد و خود را به پاي كوه قاف برساند و از چشمه آب حیات بیاشامد. این 

قدرت مالی و مادي و سلطنتی بود كه خیال كرد با تجهیزات سلطنتی می تواند خود را به 

و ایمانی دیگر پیامبر بزرگواري به نام خضر بود  چشمه آب حیات برساند. ابر قدرت معنوي

كه وقتی آشنایی به كوه قاف و چشمه آب حیات پیدا كرد به طمع افتاد كه به هر قیمت 

باشد خود را برساند. به خدا خود متوسل شد كه پروردگارا! چه مانعی دارد بنده خود را به 

پیامبران داشته اند در اختیار من علم و قدرت مجهز كنی و مركب رهواري مانند مراكبی كه 

قرار دهی و پیشاپیش پاي من در مسیر حركت به كوه قاف ظلمات را برطرف نمایی و مرا به 

چشمه آب حیات برسانی. این پیامبر براي موفقیت از مسیر دعا و نیایش و توسل به خداوند 

كوه قاف را به او نشان متعال و از قدرت او استفاده كرد. خداوند دعاي او را مستجاب نمود، 

ها و داد و معرفی كرد و همچنین چشمه آب حیات را در اختیار او گذاشت. آن تاریكی

ظلمات را برطرف نمود و او را كنار چشمه آب حیات قرار داد و به او گفت كه: اي پیغمبر با 

م معرفی این سرمایه اي كه در اختیار تو گذاشتم حق نداري خودت را با این موفقیت به مرد

كنی حق نداري بگویی خودم را به كوه قاف رسانیدم و از چشمه آب حیات آشامیدم مرگ و 

مرض و پیري و ناتوانی از من برطرف شد. همین اآلن كه از میان امت خود خارج شدي و به 

سوي كوه قاف حركت كردي و با موفقیت كامل خودت را به چشمه آب حیات رسانیدي حق 

م خود برگردي الزم است به غیبت خود ادامه دهی تا روزي كه خداوند نداري به میان قو

 اجازه دهد با امت خود و یا مردم زمان در تماس باشی.

پس خضر پیغمبر به دلیل همین سرمایه عجیب الهی كه با علم و دانش الهی ظلمات جهل و 

د به تقلید از امام نادانی را برطرف نمود و به مقام عصمت ائمه اطهار علیهم السالم آشنا ش

قائم علیه السالم كه كوه قاف است غیبت اختیار كرد. به میان امت خود برنگشت و خود را 

به آنها معرفی نكرد و این اسرار كوه قاف و چشمه آب حیات و ظلمات و تاریكی را در وجود 

كند و خود پنهان داشت. از خداوند اجازه گرفت كه اگر كسی در زندگی خود استیصال پیدا 

خواهش و تمنا كند كه از گرفتاري نجات پیدا كند اجازه داشته باشد او را از گرفتاري نجات 

دهد. خداوند او را از نظر مردم پنهان داشت و در افكار مردم حاضر نمود. مردم دانستند كه 

این پیغمبر پاي كوه قاف حاضر شده و از چشمه آب حیات نوشیده است، دیگر مرگ و مرض 



 

 

اغ او نمی رود و دانستند كسی است كه مقرب درگاه خداوند است. می تواند همه جا به سر

حاضر و ناظر باشد و بندگان مؤمن خدا را كه سخت مستأصل شده اند از گرفتاري و 

استیصال نجات بدهد. لذا به یك چنین سمتی در جامعه بشر شناخته شد كه از چشمه آب 

رف شده و می تواند به كمك بندگان مستأصل خدا حیات آشامیده، مرگ و مرض از او برط

ها نجات بدهد. این بنده مؤمن روحانی كه به او متوسل شده اند برود و آن ها را از گرفتاري

از طریق دعا و نیایش و اخالص در عبادت و دعاي مستجاب كوه قاف را و چشمه آب حیات 

 را شناخت و به مقصد زندگی كه حیات ابدي باشد رسید.

هاي روي زمین و چشمه آب ما آن سلطان ذوالقرنین كه خیال كرد كوه قاف مانند كوها 

جوشد تصمیم گرفت از قدرت خود ها میحیات هم مانند چشمه هایی كه در دامن كوه

استفاده كند و خود را به كوه قاف برسانند. حركت كرد مبتال به ظلماتی شد كه بین او و كوه 

لشكریانش مستأصل شدند. تجهیزاتی كه با خود داشتند تمام  قاف حكم فرما بود. خود و

شد و از ترس این كه مبادا از گرسنگی و تشنگی بمیرند منصرف شدند از این كه خود را به 

كوه قاف برسانند. از همان راه تاریكی كه آمده بودند به سوي وطن خود برگشتند ولیكن 

درخشد. اط درخشنده اي روي زمین میهنگام برگشت در میان راه مشاهده می كردند نق

هاي درخشنده است و هاي را درخشنده چیست. بعضی گفتند: رنگتعجب كردند این نقطه

هاي خورد شده متبلور است اعتنا نكردند كه قدري از آن ها را با ها گفتند: شیشهبعضی

دانه اي و یا ها احتیاطاً دانه اي یا چند خود بردارند شاید جواهر قیمتی باشد و بعضی

ها خورجین خود را پر كردند و خورجین كیلویی و چند كیلویی با خود برداشتند. بعضی

هاي درخشنده دیگران را هم به كرایه گرفتند تا خود را به بازار روشنی برسانند و آن رنگ

هاي درخشان جواهري است را بشناسند وقتی به وطن برگشتند مشاهده كردند كه آن رنگ

كه هر كدام میلیون ها تومان ارزش دارد. تمامشان پشیمان شدند و حسرت  پر قیمت

خوردند كه چرا از آن جواهر برنداشتند و با خود نیاوردند و یا كم برداشتند. آن ها كه زیاد 

برداشته بودند حسرت خوردند كه چرا بیشتر بر نداشتیم و آن ها كه زیادتر آورده بودند 

آن ها پشیمان شدند و حسرت خوردند. پس آن ابر یم. تمامی گفتند: چرا زیادتر نیاورد

قدرت مالی و سلطنتی با استفاده از تجهیرات سلطنتی نتوانست خود و لشكریانش را به 

چشمه آب حیات برساند و آن بندۀ مؤمن خدا به نام خضر پیغمبر موفق شد از آن چشمه 

 استفاده كرده و حیات ابدي به دست آورد. 

عناي كوه قافی است كه خدا در قرآن تعریف می كند و چشمه آب حیاتی كه به این همان م

نام قرآن مجید گزارش می دهد. حقیقت كوه قاف و چشمه آب حیات كه سلطنت قائم آل 



 

 

و ائمه اطهار علیهم السالم است. براي انسان هاي ابتدایی تاریخ كه حقایق ایمان  )ص(محمد 

كنند به این شكل گفته شده تا دانشمندان متفكر ر میو اسالم را خیلی ساده و سطحی فك

بیشتر و بهتر در كشف معناي چنین احادیث زحمت بكشند شاید خود را به حیات ابدي 

 برسانند و اما معناي ظلمات و جواهرات.

منظور از كلمات ظلمات جهل و نادانی انسان است. انسان در ابتداي خلقت و در وضعیت 

ق است. الزم است این جهل مطلق به علم مطلق تبدیل گردد. همان ابتدایی خود جهل مطل

طور كه در این زندگی ظاهري خداوند تاریكی و روشنایی آفریده انسان از محیط تاریك و 

كند كه خود را به روشنایی برساند. جایی را ببیند و بشناسد فضاي تاریك همه جا سعی می

هاي روشن به نام خورشید و ماه و انسان چراغو حركت كند و خداوند در میدان حركت این 

 ستاره آفریده است در فضاي جهل و نادانی هم به همین كیفیت. 

هاي جهل و در ابتداي خلقت و همین طور در مسیر حركت و تكامل الزم است از وادي

 نادانی 

عبور كند و خود را به فضاي علم و دانش برساند. نور و ظلمت دو واژه اي است كه در دو جا 

كند. یكی نور و ظلمت به معناي مشهود معلوم كه شب تاریك و روز روشن مصداق پیدا می

كنید كه چقدر زیاد تاریكی و روشنایی با یكدیگر تفاوت دارد. در فضاي باشد. مشاهده می

ت انسان به صفر و زیر صفر می رسد. صفر یعنی تاریك مطلق چنان كه تاریك قدرت حرك

حركت كند قهراً مانند جمادات و نباتات متوقف می شود و نمی بیند قدمی جایی را نمی

تواند جاي خود را عوض كند و اما زیر صفر به معناي این است كه هر چه بیشتر در تاریكی 

د. اگر انسان در همان حالت صفر تاریكی در یك حركت و فعالیت كند بیشتر گمراه می شو

جا متوقف شود تا جرقه اي بدمد و فضا را روشن كند و چند قدمی حركت كند به موفقیت 

نزدیك تر است از این كه در فضاي تاریك حركت كند. حركت در فضاي تاریك از نظر 

اي بدمد برقی  موفقیت زیر صفر است و توقف در فضاي تاریك صفر مطلق است و اگر جرقه

كند تا به مقصد برسد. بیند و حركت میبوزد روشنایی بدهد چند قدم پیش پاي خود را می

فضاي فكر انسان هم درست مانند فضاي طبیعت است. در ابتداي تولد انسان از نظر فكري 

و آدم شناسی و حق و باطل شناسی در صفر مطلق قرار می گیرد. ذره اي آگاهی و و علمی 

ی ندارد تا جایی كه مادر خود را كه روي زانوي او نشسته نمی شناسد. خداوند ابتدا دانای

كند. تمام احتیاجات مادي و مادر را به عنوان اولین پیشوا و معلم به این كودك معرفی می

كند و با معنوي كودك در اختیار مادر است كه با شیر خود از نظر مادي او را تغذیه می

ظر معنوي او را حركت می دهد تا به مقصد برساند. پس مادر با علم و تعلیمات خود از ن



 

 

باشد. همین طور در دانش خود و با شیر پستان خود ستاره هدایت براي فرزند خود می

ها آفریده است كه ها و خورشیدكودك، خداوند ستارگان و ماهمسیر حركت و تكامل علمی 

د انسان را از ظلمات جهل و نادانی برهانند و او را به هر یك از این ها بتوانند با تعلیمات خو

 فضاي علم و دانش كه سعادت ابدي است برسانند.

ها و خورشید هایی كه فضاي فكر انسان را روشن شما می توانید بین ستارگان و ماه

كنند مقایسه اي به كنند با ماه و ستاره و خورشیدي كه پیش پاي انسان را روشن میمی

رید كه كدام یك از این دو نوع ماه و ستاره و خورشید مهم تر و بیشتر حیات بخش وجود آو

كند و انسان است نسبت به یكدیگر. آیا خورشید آسمان كه فضاها و بیابان ها روشن می

كاروان را به سوي مقصد حركت می دهد روشن تر و یا نجات بخش تر است یا خورشیدي 

علم و دانش روشن كرده و آن ها را به مقصد می رساند. كه فكر كاروان و مسافرین را به 

خداوند تعالی در قرآن و مخصوصاً در آیۀ نور دو خورشید و دو ماه و دو نوع ستاره را به 

 كند و خود را هم به عنوان نور مطلق به نمایش می گذارد. می فرماید: انسان ها معرفی می

فیها مصباح... یعنی خداوند نور مطلق و نور اهلل نور السموات و االرض مثل نوره كمشكوه 

ها است. نمونه نور خدا در اختیار شما مردم مشكات و مصباحی است كه آسمان ها و زمین

كند و آن ها را به عنوان امام و پیغمبر به شما معرفی كرده و خود را به نورانیت معرفی می

 كند.یت خود معرفی میهاي نورانهمچنین امام و پیغمبر را هم به عنوان نمونه

ها است یا ائمه اطهار كه نمونه نور خدا هستند از نوع نور خدا كه نور آسمان ها و زمین

كند ها خیال كرده اند همین نوري كه فضا را روشن میخورشید و ستاره نیست گرچه بعضی

یده اند      خداوند متعال است و عده اي در تاریخ خورشید و ماه را به عنوان خداي عالم پرست

و لیكن در این جا منظور از نور آسمان ها علم و حكمتی است كه بر اساس دانش و علم خود 

ها و موجودات دیگر را آفریده است. شما دو نوع حركت و یا صنعت را با آسمان ها و زمین

حركت و صنعتی كه در شعاع علم و حكمت دانش دانشمند پیدا می  .یكدیگر مقایسه كنید

دیگر حركت و صنعت یا حادثه اي كه بدون علم و دانش ظاهر می گردد. نمونه این دو  شود و

افتد و به نوع حركت و صنعت مثل دو جام شیشه اي است كه یكی از دست انسان می

كند به قطعات مختلف قسمت می شود و جام دیگر به دست مهندسی سنگی برخورد می

یگر قسمت می شود. جام اول كه سقوط كرده هزار دانا و توانا براي شیشه كاري و صنایع د

تكه شده است كه هیچ یك قابل استفاده نیست، خاكروبه اي یا بار سنگینی بیشتر 

باشد. ارزش ابتدایی خود را هم از دست داده است و جام شیشه دوم به دست مهندسی نمی

 ارزش بیشتر پیدا كرده سرمایه حیات و سعادت انسان شده است.



 

 

به قطعات منهاي مداخله علم و عالم به وجود آمده و جام دوم به قطعات و به اضافه  جام اول

علم و عالم ساخته شده و حال شما می توانید خالیق عالم را از نظر این كه عالمانه و عارفانه 

ساخته شده اند و علم عالم آن ها را به وجود آورده و یا مانند قطع سنگی و یا شیشه اي 

كرده به قطعات مختلف خورد شده و منهاي علم و عالم به وجود آمده.  است كه سقوط

كنید كه همه چیز از جمادات و نباتات و حیوانات و زمین و آسمان و كوه و دریا مشاهده می

و صحرا همه جا عالمانه و عارفانه ساخته شده و از مسیر ساخت و ساز عالمانه ارزش پیدا 

از آب و خاك است به دست قدرت خدا خلق شده است.  كرده و مانند انسان كه قطعه اي

همه چیز در شعاع علم و حكمت خدا بی نهایت ارزش یافته و به كمال رسیده است. خداوند 

هایم كه همه چیز را عالمانه و حكیمانه ساخته ام. می فرماید: من نور علم آسمان ها و زمین

د كه آن ها هم همه جا آن چه می گویند نمونه علم من این پیغمبران و امام ها معصوم هستن

شد یا اگر خلق و می سازند عالمانه و حكیمانه است. اگر علم در عالم نبود چیزي خلق نمی

شد قابل استفاده نبود. پس در این جا دو نوع زمین و بیابان و دو نوع خورشید و ماه و می

الزم است این دو نوع فضاي ستاره و دو نوع فضاي روشن و تاریك خداوند به وجود آورده. 

تاریك را یا دو نوع نور و روشنایی را با یكدیگر مقایسه كنیم. نوع اول بیابان تاریك و 

 آسمان تاریك. نوع دوم فكر تاریك و فضاي تاریك فكر انسان.

روشنایی اول مانند خورشید و ماه و ستاره و روشنایی دوم مانند خدا و پیامبران و 

قاف و چشمه آب حیات، در فضاي دوم كه فكر انسان است ظهور پیدا  دانشمندان عالم كوه

كند و نه در فضاي اول كه سطح زمین یا فضاي آسمان باشد. الزم است بین این دو فضا می

حاكم و محكوم پیدا كنیم یا مطیع و مطاع را كه آیا فضاي آسمان بایستی تابع فضاي فكر و 

نش تابع فضاي آسمان. بدیهی است كه همه جا علم و علم و دانش باشد و یا فضاي علم و دا

عالم بر طبیعت و فضاي طبیعت حاكم هستند. همه جا حاكمیت با علم انسان است. ما 

دانیم كوه و صحرا و دریا انسان ها هر جا برویم و هر جا بنشینیم خود را حاكم مطلق می

صرف كنیم و از آن ها استفاده بایستی در اختیار ما باشد و هر جور كه بخواهیم در آن ها ت

كنیم. خورشید براي انسان خلق شده نه انسان براي خورشید. همین طور ماه و ستاره و 

همه كائنات همه این ها براي انسان خلق شده اند. خداوند در سورۀ الرحمن می فرماید: 

فریده. انسان واالرض وضعها لالنام. یعنی خداوند این كره زمین و منابع آن را براي انسان آ

 باشد نه این كه كره زمین مالك انسان.مالك كره زمین و موجودات آن می

خداوند در داستان شب معراج به پیغمبر اكرم می فرماید: انا و انت و خلقت االشیاء الجلك 

طلبم و آن چه ساخته ام و خلق یعنی من كه خدا هستم انسانی مانند تو را می خواهم و می



 

 

انسان آفریده ام. خداوند مثل ما انسان ها نیست كه از صنایع خودش براي كرده ام براي 

خودش استفاده كند. ما انسان ها ماشینی می سازیم و به ماشینی كه ساخته ایم احتیاج 

داریم خانه و زندگی می سازیم و به آن چه ساخته ایم احتیاج داریم و از آن استفاده 

ن چه خودش می سازد و نه هم به آن چه انسان ها می كنیم. اما خداوند متعال نه به آمی

سازند احتیاج داردریا، غنی مطلق است. لذا می فرماید: من مانند تو انسانی را می خواهم و 

 آن چه ساخته ام براي انسانی مانند تو ساخته ام.

پس انسان تربیت شده تنها موجودي است كه قدرت و عظمت خدا را به نمایش می گذارد و 

باشد و عامل كند. هدف خدا از خلقت عالم و آدم پیدایش معرفت میرفت به خدا پیدا میمع

ایجاد معرفت فقط انسان است. معرفت انسان تنها ثمره اي است كه خداوند متعال را به 

نشاند. اگر انسان نبود خلقت عالم لغویت پیدا می كرد و خدا منزه كرسی قدرت و خلقت می

هدف و بدون نتیجه چیزي را بسازد و خلق كند. پس انسان با علم و  است از این كه بدون

نشاند و هم كند و خدا را به كرسی عزت و عظمت میمعرفت خود هم هدف خدا را پر می

نشاند. كند و خود را در مسیر علم و معرفت به كرسی عزت و عظمت میهدف خود را پر می

د و به آن ها حق حیات و انرژي حیات می كنو هم این كه هدف سایر مخلوقات را پر می

دهد. آن چه هست در زمین و آسمان منهاي انسان در صفر مطلق قرار می گیرد و انسان 

تنها موجودي است كه ما را به سوي خود ارزش می دهد. همه كس و همه چیز را با علم و 

كانما قتل الناس كند. در این رابطه خدا می فرماید: من قتل نفسا فمعرفت خودش قانع می

جمیعا و من احیا نفسا فكانما احیا الناس جمیعا. با این حساب جنایت كفار بی نهایت جنایت 

آید كه گویی خدا را و خلق خدا را كشته اند و همه چیز را نابود كرده اند. به به حساب می

ویند می گ"ثاراهلل  "همین مناسب به امام ها علیهم السالم كه مقتول جهل بشر هستند

یعنی خونی كه ارزش آن برابر خداوند متعال است و كسی كه انسان عارف و كاملی مانند 

كشد مانند این است كه خدا را كشته و كسی كه خدا را بكشد همه امام و پیغمبر را می

 كائنات را به نابودي كشانیده است.

ت معنا پیدا در همین مسیر حركات تكاملی انسان ها كوه قاف وظلمات و چشم آب حیا

كند و نشان می دهد كه چه كسانی می توانند خود را به پاي كوه قاف برسانند و از می

پیدا كنند در همین رابطه گفته چشمه آب حیات بیاشامند و در نتیجه حیات ابدي و دائمی 

اند كه: پادشاهان و قدرتمندان عالم با تجهیزات خود هرگز نمی توانند خود را به پاي كوه 

ف و چشمه آب حیات برسانند و هرگز نمی توانند با آن همه امكاناتی كه در اختیار دارند قا

تاریكی جهل خود را برطرف سازند. هرچه بیشتر بروند و زیادتر حركت كنند از حقیقت و 



 

 

سیادت دورتر می شوند. فقط انسان هاي زاهد و عالم و اهل تقوا در مسیر اطاعت و بندگی 

كنند. مجهز به نور ستعانت از خدا، كم كم رشد طبیعی و واقعی پیدا میخدا و استفاده و ا

 خدا و علم 

می رسانند و از علم و دانش    )ص(خدا می شوند در نتیجه خود را به حكومت قائم آل محمد 

كند كه به ما كنند. پس كوه قاف را در قرآن خداوند طوري تعریف میآن ها استفاده می

باشد. دو چیز را به عنوان یادگاري خود در جامعه بشر مام قائم میفهماند حجت خدا امی

كند و می فرماید: قاف و القرآن مجید. كلمه قاف را براي قرآن مجید قرار داده. معرفی می

ها و دریاها و هر چه هست برابري با علم خدا قرآن مجید علم خداوند متعال است و این كوه

باشد و خداوند آن ها است كه كامال مساوي و برابر علم خدامیكند. فقط علم ائمه اطهار نمی

را مظهر علم و عدالت خود قرار داده. قدرت دارند با علم و دانش خود این زندگی دنیایی را 

باشد تبدیل به زندگی بهشتی كنند و در شعاع كه توام با مرگ و مرض و پیرو و ناتوانی می

 ها را برطرف نمایند.ها و نابسامانیحاكمیت خود مرگ و مرض و همه مصیبت 

 لطیفۀ دیگر در داستان كوه قاف:

در داستان كوه قاف لطیفه دیگر ذكر شده كه الزم است این لطیفه را هم بنشاسیم شاید ما 

از كسانی باشیم كه مانند خضر و الیاس و بندگان مقرب خدا به سوي كوه قاف حركت كنیم 

و ابدي خود برسیم. در این داستان گفته شده كه  و در سایه آن كوه به زندگی دائمی

ذوالقرنین و همراهانش كه خواستند از قدرت خود لشكریان خود و تجهیزات سلطنتی خود 

هاي تاریكی كه بین آن ها و استفاده كنند تا خود را به كوه قاف برسانند مدتی در آن وادي

ده به وطن خود برگشتند. اوالً كوه قاف حاكمیت داشت سرگردان بودند و عاقبت مأیوس ش

این رفتن و برگشتن حقیقی را در برابر افكار ما به نمایش می گذارد و آن حقیقت این است 

باشد درست نیست كه از حركت به كه اگر مقصد تو در زندگی حكومت خدا و اولیاء خدا می

نیاپرستی سوي چنین مقصدي پشیمان شوي و دو مرتبه به زندگی اصلی خود كه دنیا و د

است برگردي الزم است به حركت خود ادامه دهی یعنی به دین و تقوا و علم و ایمان خود 

 ادامه دهی تا خود را به آن شخصیت بزرگ كه كوه قاف باشد برسانی.

كنند و به جایی نمی رسند و سالطین از مسیر مال پرستی و دنیا داراي تكامل پیدا نمی

این كه به خدا پناهنده شوند و توبه كنند بدون توبه از دنیا  عاقبت هم در اوآخر عمر به جاي

می روند. همان طور كه در دنیا تاریكی جهل و نادانی بر آن ها حاكمیت داشته در آخرت هم 

همین جهل و نادانی بر آن ها حاكمیت دارد. پس كسانی كه می خواهند از قدرت و امكانات 

موفقیت پیدا كنند بی نهایت در اشتباهند. هر  مادي خود و با استفاده از زور و تزویر



 

 

كه بر می دارند حركت از تاریكی به تاریكی شناخته می شود و حركت از بیابان به قدمی

برهوت كه تاریك تر از بیابان است مبتال می شوند. هر چه بیشتر با استفاده از امكانات خود 

به ظلمت و گمراهی می شوند و دالیل كه زور و زر و تزویر است استفاده كنند بیشتر مبتال 

محكومیت آنها قوي تر می شود عاقبت زندگی آن ها همان اسفل السافلین است كه خداوند 

می گوید: خلقنا االنسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. یعنی ما انسان را از نظر 

م و خلق كردیم كه قدرت و امكانات و دالیل موفقیت در بهترین هندسه و آفرینش آفریدی

كرد آن امكانات وجودي مانند نردبانی بود كه او را اگر از امكانات وجودي خود استفاده می

به سوي خدا و زندگی بهشتی باال می برد. ولیكن او در فضاي ماده پرستی و هوي پرستی 

ن و داد كه عقل باطغرق شد و آن دو نیرو كه مانند نردبانی او را به سوي بهشت حركت می

ظاهر بودند یعنی نیروي عقل در وجود انسان و عقل مجسم در خارج وجود انسان كه كتاب 

خدا و ائمه اطهار بودند، این دو نیرو را از دست دادند. پس به جاي این كه به اعلی علیین 

بروند به اسفل السافلین سقوط كردند. در این داستان آمده است كه وقتی ذوالقرنین و 

وس شدند از این كه خود را به كوه قاف و چشمه آب حیات برسانند به قهقرا لشكریانش مأی

برگشتند. به اصطالح اهل دانش و بینش عقب گرد نمودند. از بیابان روشن كه زندگی دنیا 

بود حركت كردند در فضاي تاریك رفتند و رفتند به جایی نرسیدند دو مرتبه به همان مبدأ 

 خرافات و موهومات بود برگشتند . اصلی كه زندگی دنیاي توأم با

نمونه كامل این برگشت فرعون تاریخ بود كه در شعاع معجزات عجیب حضرت موسی قرار 

آن معجزات را كه هدایت گر او بود نادیده گرفت و بر كفر خدا اصرار ورزید.  گرفت و تمامی

مشاهده  و عاقبت در جهنم سقوط كرد. در این داستان گفته اند كه در مسیر برگشت

درخشد. هر ها در سطح كره زمین در فضاي تاریك میها یا ریگكردند كه بعضی سنگمی

درخشد و بعضی گفتند: شاید كرد كه این ها شیشه ریزه است كه میكس طوري قضاوت می

هاي درخشد هر كسی بر پایه فهم خود در اطراف آن ریگجواهرات قیمتی باشد كه می

ها ها بی اعتنایی كردند چیزي با خود بر نداشتند و بعضیو بعضیكرد درخشنده قضاوت می

هاي خود را هم پر كردند. وقتی كه به فضاي روشن رسیدند مشاهده ها و خورجینكیسه

هاي درخشان جواهراتی ارزنده و درخشنده هستند كه هر كدام میلیون كردند كه آن ریگ

 ها تومان ارزش دارد.

باشد لم انبیاء و ائمه اطهار علیهم السالم است و یا علم قرآن میمنظور از این جواهرات ع 

كه اكثریت مردم به یك چنین علوم حیاتبخشی بی اعتنا هستند حاضر به فراگیري آن 

كنند. به این آیات و روایات كه جواهر گران بها است اعتنا میها كمی باشند بعضینمی



 

 

ارگیري آن آیات و روایات خورجین قلب و یا كلماتی كم و زیاد فرا می گیرند و با به ك

كنند. یعنی به دستورات خدا و پیغمبر هاي وجود خود را از آن آیات و روایات پر میكیسه

كنند و می گویند شاید جواهرات ارزشمندي باشد تا عاقبت از ظلمات جهل و عمل می

مان می شوند كه چرا نادانی رها شده به فضاي روشن علم و دانش می رسند و تمامشان پشی

به آن آیات و روایات كه علوم حیاتبخش خدا و ائمه اطهار است بی اعتنایی كردند. چیزي 

یاد نگرفتند و خود را با كلمات اصالح ننمودند كه اكنون در فقر مطلق به سر می برند. شما 

ه فواید و ببینید كه در علوم دنیایی كه اكثر دانشجویان و دانش آموزان دنبال آن هستند چ

آورند؟ كمی در دنیاي خود به ثروت و قدرت می رسند و فردا كه وارد نتایجی به دست می

فضاي روشن آخرت شدند مشاهده می كنند كه هر یك از آن آیات و روایات نجات بخش و 

حیات بخش چه بركاتی داشته كه خود را از آن محروم كرده اند و به جاي زندگی بهشتی 

 شده اند.نمیگرفتار زندگی جه

در این جا به دنبال بحثی هستیم تا ببینیم و بدانیم حاالت و حركاتی كه براي اولیاء خدا در 

كنید كه بعد است چگونه و چه طور است. مشاهده می )عج(فراق ولی اعظم خدا كه امام زمان 

وقتی  از آشنایی كامل به تجهیزات وجودي امام زمان و آشنایی كامل به وضعیت زمان او كه

كند مانند این است كه خدا در جامعه بشریت ظاهر شده آن چنان كه خدا از ظهور می

تجهیزات وجودي خود كه اراده كن فیكونی باشد استفاده می كند در یك آن زمانی بیابانی 

كند. مجهز كند امام زمان هم از یك چنین تجهیزاتی استفاده میرا تبدیل به باغ بهشت می

قدرت خدا و امكاناتی است كه خداوند متعال از آن امكانات استفاده نموده و به علم خدا و 

جهانی با این عظمت ساخته است. امام زمان در زمانی ظاهر می شود كه جامعه بشر از 

رموز و اسرار علم و دانش خود استفاده امكانات وجودي خود استفاده نموده از تمامی تمامی 

 ر خود نموده و به اختیار خود درآورده است.نموده طبیعت را كامالً مسخ

انسان هاي زمان ظهور از نظر علم و صنعت و قدرت و امكاناتی كه در اختیار دارند كه گرچه 

معجزه نیست ولیكن نزدیك به معجزه است، مصداق كامل این آیه شریفه هستند كه 

لت. یعنی آخر الزمان كه خداوند در قرآن می فرماید: و اذا االرض مدت و القت ما فیها و تخ

متصل به زمان ظهور امام علیه السالم است بشریت در زندگی خود بسیار كشش و گسترش 

ها و دریاها و صحراها را پیدا كرده و بر كره زمین چنان مسلط شده است كه همه جا دل كوه

 شكافته و از ذخایر كره زمین به نحوه احسن و كامل استفاده نموده است.

ها و دریاها راه یافته اند كنید كه انسان ها چگونه به اعماق كره زمین و دل كوهیمشاهده م

 و 



 

 

ذخایر آن را به اختیار خود درآورده و از آن استفاده كرده اند و همچنین آن چه در استعداد 

خود داشته اند بروز و ظهور نموده، توانسته اند اسباب و وسایل طبیعی را كامالً به اختیار 

رآورند و از آن استفاده كنند. یك نمونه از امكانات وجودي انسان همین اكتشافات و خود د

خواستند برادر یا پسر و یا بستگان خود را كه اختراعات است. مثالً در دنیاي قدیم وقتی می

چند كیلومتري از آن ها دور بودند ببینند و با آن ها حرف بزنند چگونه چند شبانه روز وقت 

كردند كه با یكی از كسانی كه دوست دارند تماس بگیرند و امروز با این می خود را صرف

ها و مخابرات دیگر چگونه كره زمین را به وسایل و اختراعات مانند رادیو و تلویزیون و تلفن

تصرف خود درآورده بخواهند پسر یا دختر خود را در آن طرف كره زمین ببینند و با او 

زنند. تمامی كنند او را می بینند و با او حرف میه اراده میحرف بزنند به محض این ك

امكاناتی كه امروز به وسیله بشر در اختیار بشر قرار گرفته در روزگارهاي قدیم هزار سال و 

بیشتر پیش از این در امكانات مردم زمان بوده است اما در آن زمان ها هنوز پیش از این در 

ما در آن زمان ها هنوز به علم و دانش و تجربه اي مجهز امكانات مردم زمان بوده است ا

نشده اند كه بتوانند از اسرار درونی خود و امكاناتی كه در طبیعت آن ها ذخیره شده 

هاي مخابرات و كنند و با وسیلهآن ها امكانات استفاده میاستفاده كنند و امروز از تمامی 

ت را به اختیار خود درآورده اند. هر انسانی ها چگونه طبیعارتباطات و حركات و مسافرات

چنان است كه گویی مالك تمام كره زمین است. به هر جا بخواهد برود  با هر كس دور و 

نزدیك بخواهد تماس بگیرد فوري بدون رنج و زحمت می رود و تماس می گیرد. پس چنان 

ان در اختیار بشر قرار است كه گویی كره زمین و باالتر فضاي آسمان و كم كم ستارگان آسم

گرفته. آن چه در استعداد خود ذخیره داشته و یا آن چه در اعماق صحراها و دریاها و 

ها ذخیره بوده و به اختیار خود درآورده است. با همه این امكانات نتوانسته است كوه

به  بشریت را و برادري نوعی خود را به خود جلب و جذب كند و به جاي آن ها و خبر رسانی

كند و به جاي عدالت و تقوا به كند و به جاي جلب محبت جلب عداوت میآن ها خیانت می

كند و به جاي این كه براي آن ها زندگی آباد و زندگی بهشتی بسازد با آن ها ظلم و ستم می

هاي آتشینی و خطرناكی كه به اختیار خود درآورده زندگی آن ها را تبدیل به جهنم اسلحه

ذخایر و اسرار وجودي س بشریت در وضعی قرار گرفته كه از یك طرف از تمامی كند پمی

كند و از طرف دیگر به جاي این كه با خود و ذخایري كه در طبیعت موجود است استفاده می

 كند.چنین امكاناتی دنیا را پر از عدالت و خدمت به بندگان خدا كند پر از ظلم و جور می

رین تحول انسان ها را از وجود خود و یا از طبیعت به نمایش        این دو آیه شریفه كه آخ

می گذارد برهانی است روشن بر این كه نوبت ستم كاران به آخر رسیده و محكومیت آن ها 



 

 

از نظر خداوند متعال قطعی شده كه دنیا دارد پر از ظلم و جور می شود و مخصوصاً با این 

رند عاقبت متوسل به یك چنین جنگ خطرناكی         اسحله اي هسته اي كه در اختیار دا

می شوند كه خداوند در در سوره دخان و الذاریات و همزه خطرات آن را گزارش داده است 

كند و امكانات طبیعی را از اختیار آن باالخره چنان جنگی است كه زندگی بشر را نابود می

ها ین جنگ هاي هسته اي و موشككند و چنان است كه خودشان می گویند: اها خارج می

هاي هسته اي می تواند چندین مرتبه كره زمین را نابود كند. آتشی كه خداوند در با كالهك

قرآن از ابتداي تاریخ مردم را بر حذر داشته و ترسانیده است كه به سوي آن حركت نكنند 

ت كه خداوند هاي خطرناك اسكه جهنمشان خواهد بود همین آتش هاي هسته اي و اسلحه

هاي در كتاب خود آن را آتش كبري نامیده است. درست بشریت از مسیر افراط و تفریط

اخالقی امكانات عجیب خود را به جاي این كه در خدمت افراد بشر قرار می دهد در مسیر 

كند این جنگ هاي هسته اي بعد از او جنگ آتشین كه در زمان ظلم و خیانت مصرف می

جنگ اول جهانی و دوم جهانی بر طبق آیات قرآن دلیل محكومیت قطعی گذشته واقع شد 

 كفار در تقدیر خداوند متعال است.

دنیاي كفر اآلن صد در صد مشمول غضب خدا واقع شده از این كه با آشنایی كامل به 

كند و زندگی خود را از مسیر عوارض ظلم و ستم خیانت باز هم از ظلم و ستم استقبال می

ر و تجاوز و استعمار و استثمار جلو می برد به همین دلیل كه عالمانه و عامدانه ظلم و زو

خود را و مردم را به سوي این جنگ خطرناك هسته اي پیش می برد در نظر خدا محكومیت 

دارد بایستی وضع موجود نابود شود و زندگی صورت تازه اي بهتر و آبادتر پیدا كند و این 

آید آن حضرت مانند ر امام زمان و عدالت آن حضرت به وجود نمیصورت تازه به جز با ظهو

كند كه مردم آزاد باشند و ائمه اطهار مظلومانه آبا و اجداد خود زندگی مردم را اداره نمی

كند كه همان اراده كن فیكونی خدا او صنایع صبر كنند بلكه از قدرت الهی استفاده می

می فرماید: به محض ظهور بعد از جنگ هسته اي با  اعجازي باشد. امام باقر علیه السالم

كند كه یك سخنرانی تمام كره زمین در اختیار او قرار می گیرد در حالی او سخنرانی می

كنند كه كامالً در خود می بینند و چنان وضعی پیدا میهمه كس در جا او را در یك قدمی

شنود و تسلیم می شود. داد تصرف او هستند هر كس به زبان خود سخنرانی او را می 

جهانی بلند می شود كه همه یكنواخت می گویند: آمنا آمنا یا بن رسول اهلل ولیكن آن 

حضرت ایمان پیش از ظهور و پیش از نمایش خود و قدرت خدا را قبول دارند و ایمان بعد از 

یُسد ظهور كه از ترس و محرومیت باشد قابل قبول آن حضرت نیست. همه جا گفته اند: 

باب التوبه عند ظهوره. قرآن هم می گوید: فیومئذ ال ینفع نفس ایمانها لم تكن آمنت من 



 

 

قبل او كسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون. یعنی ایمانی كه از ترس و وحشت 

باشد قابل قبول نیست. ایمان آن است كه خدا را بشناسی و تسلیم خدا شوي. در برابر زور 

مه كس بد و خوب تسلیم می شوند ولیكن توبه و تسلیم از ترس و وحشت انسان و قدرت ه

ها و را به ایمان و تقوا نمی رساند. در هر صورت آن حضرت مانند مرغی كه در میان ریگ

هاي گندم را می شناسد و بر چیند آن حضرت هم نیكان عالم را و ها و خاكسترها دانهخاك

كند. نیكان در قیام آن اسد و به خود جلب و جذب میمؤمنین واقعی را كامال می شن

حضرت بی نهایت ثروت و قدرت مجهز می شوند و بدان و بدكاران در حد صفر و یا زیر صفر 

نعمت ها محروم هستند. به همین كیفیت تاریخ همه زنده می شود، نیكان در از تمامی 

می شود كه خدا خبر داده،  عدالت آن حضرت قرار می گیرند و زندگی آن ها همان بهشتی

بدكاران هم در عذاب هایی كه پیش از ظهور تولید كرده اند و خود را به آن معذب ساخته 

نعمت ها و لذت ها محروم می شوند و در حد صفر و زیر صفر از نعمت هاي اند. از تمامی 

 خدا قرار می گیرند.

ی مخصوص آن حضرت و پس چنین عدالتی و چنین حكومتی و ظاهر شدن یك چنین قدرت

باشد كه همه چیز از بدي ها و خوبی ها تجربه شده و ادامه آزادي براي كفار و زمان او می

جنایت كاران خالف عقل و منطق است چنان است كه خداوند در سوره واقعه و بست 

الجبال بسا و یا در سوره قارعه می فرماید: و تكون الجبال كاالهن المنقوش یعنی پشم 

رت ها زده می شود و به دست خودشان امكانات طبیعی و الهی از دست آن ها خارج ابرقد

بشریت بلند می شود همه به كفار می گردد گویی صداي طبیعت و زمین و آسمان و تمامی 

و ابر قدرت ها حمله ور می شوند كه بس است بس است. كفار و جنایت كاران در صفر و زیر 

ند مؤمنین و نیكوكاران مجهز به دعاي مستجاب شده در بی صفر از نعمت ها قرار می گیر

 نهایت ثروت و عزت و عظمت قرار می گیرند. 

كنند كه چرا گریند و اظهار حسرت مینالند و میامام ها كه این طور در فراق آن حضرت می

او را نمی بینند به همین دلیل است كه او مبدأ تمامی بركات الهی شده و كلید درهاي 

 ت بهش

بشریت را از زمان آدم تا روز قیام آن  باشد. خداوند تمامیو سعادت براي بشریت می

حضرت همه را در انتظار ظهور او قرار داده و فرج جهانی را به دست آن حضرت شناخته 

است. پس كسانی كه با چنین وضعیت و امكاناتی او را می شناسند جا دارد كه در فراق او 

 گریند كه اي آقا! كجایی كجایی.این طور نباشند و ب



 

 

با این حساب مصداق كامل دعاي ندبه كه نشان گر فراق آن بزرگوار است ائمه اطهار علیهم 

السالم هستند. آن ها هستند كه می دانند وضعیت زندگی مردم در ظهور و حضور آن 

 حضرت چگونه و چطور است و می دانند كه قیام آن حضرت همان بهشت موعود است. چه

ها و دعاها می خوانیم كه دعاي مردم در زمان آن حضرت و به وسیله آن قدر زیاد در روایت

حضرت مستجاب می شود. در همین دعاي ندبه می خوانیم و می گوییم: و دعائنا به 

مستجابا او را بیاور و به وسیله او دعاي ما را مستجاب كن و در دعاي افتتاح هم می خوانیم 

وتنا. آن حضرت را بیاور و به وسیله او دعاي ما را مستجاب كن. چه قدر كه: واستجب به دع

الزم است كه بدانیم كه ما انسان ها در استعداد خود و در فكر دانش خود چه چیزها می 

خواهیم و خواهش ما از خدا و ائمه اطهار علیهم السالم چگونه و چه طور است. آیا آن طور 

كند لقمه نانی و شربت آبی از رود و دست گدایی دراز میكه فقیري در خانه ثروتمندي می 

هاي او در همان لقمه نان و شربت آب خالصه می طلبد و تمامی خواهشآن ثروتمند می

هاي كامل درونی انسان است و یا انسان در ذات خود و در گردد؟ آیا آن خواهش، خواهش

رتش برابر قدرت خدا و عزتش فكر و استعداد خود چنان خواهشی دارد كه دوست دارد قد

برابر عزت خدا  و علم و حكمتش برابر علم و حكمت خدا باشد؟ اگر انسان را از نظر روانی و 

از از نظر فكر و استعدادي كه دارد بررسی كنیم كه او در فكر و استعداد خود چه ارقامی 

كند خواهیم دانست را از خداوند متعال خواهش می طلبد و چه ارقامینعمت هاي خدا را می

باشد كه نعمت هاي مادي و معنوي می خواهش انسان از خدا و اولیاء خدا برابر تمامی

خداوند خلق نموده و یا قدرت آفرینش آن را دارد همان طور كه قدرت خدا بی نهایت 

ها و نعمت هایی هم كه براي بشر آفریده و می تواند بیافریند بی نهایت است. انسان ثروت

ه از نظر تن و بدون مخلوقی ضعیف و ناتوان است ولیكن از نظر فكري و از نظر عقل و گرچ

هاي نعمتی را استعداد درونی موجودي نامتناهی شناخته شده است اگر می خواهید ارقام

كنند خواهید دانست كه این كه انسان ها از مسیر استعداد خود از خداي خود مطالبه می

. انسان چنان است كه گویی عالم خلقت براي او خلق شده و می باشدارقام نامتناهی می

هاي انسان نامتناهی و خواهد مالك عالم خلقت و آن چه در آن است باشد. خواهش

ها الزم است به دعاهایی كه از از ائمه به ما رسیده نامحدود است. براي شناختن این خواهش

یم. این دعاها فهرستی از نعمت هایی و یا در آیات قرآن خدا خبر داده است مراجعه كن

است كه ما انسان ها از فكري و روانی طالب آن هستیم و می توانیم مالك این ارقام 

نامتناهی باشیم و از هر یك از نعمت هاي خدا به جا و به موقع استفاده كنیم . انسان همه 

توانایی مانند خداي جا خود را با خداي خود مقایسه می كند و دوست دارد كه در دانایی و 



 

 

از ارقام نعمت هاي خدا در انبار وجود خداي متعال خود باشد و هرگز راضی نمی شود رقمی 

ذخیره شده باشد كه انسان مطالبه نكند یا اگر مطالبه كرد خدا مضایقه كند و به او ندهد. 

ایی قرآن هاي درونی انسان را بدانید و بشناسید ابتدا بر آیات دعاگر می خواهید خواهش

از مراجعه كنید تا بدانید خداوند متعال چه سفره اي جلو چشم را پهن نموده و چه ارقامی 

 نعمت هاي خود را برابر شما به نمایش گذاشته است.

مثالً در یكی از این آیات خداوند می فرماید: وهلل االسماء الحسنی فادعوه بها و ذروا الدین 

باشید و انسان ها اگر طالب علم و هنر و اسم و رسم مییلحدون فی اسمائه... یعنی شما 

هاي نیك و صفات خوب مشهور شده شما هم دوست دارید همان طور كه خداي شما به نام

به چنان صفاتی مجهز شوید و چنان اسمایی داشته باشید كه خدا دارد، بهترین اسما و 

به همان اسم هایی مجهز كند كه ها در وجود خداوند متعال است از او بخواهید شما را صفت

خودش دارد و همان صفاتی را به شما بدهد كه خودش دارد. چنان كه خدا قادر است شما 

هم قادر باشید. چنان كه خدا دانا و توانا شما هم دانا و توانا باشید و چنان كه خدا رحمان و 

ی شوید كه در علم و هنرهایرحیم است شما هم رحمن و رحیم باشید. مجهز به تمامی 

خوهید چنان طبیبی باشید كه مرگ و مرض را از بین ببرید وجود خدا نهفته است. اگر می

آن طبیب خداوند متعال است. طب و طبابت را از خدا بخواه نه از مردم یا اگر می خواهی 

چنان قدرتی مجهز شوي كه همه كائنات در اختیار تو باشد آن قدرت در اختیار خداوند 

 ست از او بخواه تا تو را به قدرت خود و علم و دانش خود حكمت خود برساند.متعال ا

آیه عجیبی است كه دعاي سحر تفسیر آن شناخته شده. در دعاي سحر بهترین خواهش 

هایی را كه انسان می تواند از خدا داشته باشد بیان كرده است. در این دعا می گویی: 

خواهم كه تو داري و چنان قدرتی می خواهم كه  پروردگارا ! من چنان جالل و عظمتی می

می خواهم كه تو داري، دوست دارم مجهز به صفات خداي خود باشم تو داري، چنان علمی 

مانند او بدانم و بتوانم. این دعاي سحر خیلی عجیب است. امام چهارم در تعریف این دعا 

ی خواهند و اگر اجابت شود چه می فرمایند: اگر انسان ها بدانند در این دعا از خدا چه م

كنند براي این كه زودتر از دیگران به مضامین این دعا برسند در مسابقه موفقیتی پیدا می

كشند تا یكی از آن ها زودتر برسد و نمره قبولی این دعا را از شمشیر به روي یكدیگر می

ند كه اي خدا كخود بگیرد. خالصه دعایی است كه انسان به خدا می گوید و خواهش می

دانی، چنان بتوانیم كه تو می دوست دارم چنان باشم كه تو هستی، چنان بدانم كه تو می

توانی، سلطانی مانند تو باشم، دانشمندي و توانمندي مانند تو باشم. خداوند متعال هم 

چنین وعده اي به انسان داده است كه می فرماید: عبد اطعنی حتی اجعلك. مثلی یعنی اي 



 

 

خدا! از من اطاعت كن و شاگردي مرا اختیار كن از من یاد بگیر تا تو را به همان علم و  بنده

هایی مجهز كنم كه خودم مجهز هستم. خالصه مطلب این كه آن چه در سفره هنرها و دانش

خداست كه بی نهایت است براي انسان خلق شده و فقط انسان است چنان سفره گستره اي 

لیاقت دارد. خدا نامتناهی هستند و فقط خدا می تواند انسان ها را به طلبد و را از خدا می

ثروت و قدرتی برساند كه قانع شوند و بدانند به همه چیز رسیده اند. الزم است بدانیم چه 

طلبد برساند. انسان به هر جا كسی به جز خدا می تواند انسان را به آن چه می خواهد و می

هرگز به ثروت و نعمتی نمی رسد كه خود را راضی و قانع  برود گرفتار فقر محض است و

از نعمت ها در اختیار انسان قرار دهد كند. فقط خدایی كه انسان را آفریده می تواند ارقامی 

كه انسان قانع و راضی شود. یك چنین ثروتی بازار مخصوصی الزم دارد، زمان و مكان 

زم دارد، فضاي زندگی دنیا چنان مخصوصی الزم دارد، مملكت و سلطان مخصوصی ال

آن بازار  هاي او را مستجاب كند.استعداد و لیاقتی ندارد كه خداوند دعاي كوچكی از دعاي

مخصوص در دوره امام زمان به روي مردم باز می شود. زمان آن حضرت زمانی است كه هر 

ی دنیا كه انسانی بی نهایت مجهز به ثروت و قدرت می شود و چنان وضعی در این زندگ

دایره حكومت انسان هاي قاصر و مقصر است قابل ظهور نیست لذا ما انسان ها  آن چه از 

خدا بخواهیم قبول است ولیكن ذخیره می شود براي روزگار ظهور امام زمان، آن حضرت 

چنان زمان و مكانی براي انسان ها می سازد و چنان فكر و استعدادي به آن ها می دهد كه 

 بر همه كائنات مسلط باشند.می توانند 

 مقایسۀ زندگی كودكانۀ دنیا با زندگی آخرت:

 را به نام كودكستان و ما انسان ها و به الزم است قدري در همین زندگی دنیا كه خداوند آن

جاي كودك معرفی می كند. در همین زندگی علم و هنر انسان ها را با علم و هنر خداوند 

متعال مقایسه كنیم. خداوند براي این كه بتواند علم و هنر خود را برابر انسان ها به نمایش 

بگذارد و آن ها را طالب علم و هنر خود بسازد انسان ها را در مسیر سازندگی و آفرینندگی 

دهد تا به هر میزانی كه توانایی و دانایی دارند صنایعی هم در مسیر دانایی و قرار می 

توانایی خود بسازند. همه جا علم درست و حكمت سالم آن علمی است كه به صورت علم و 

هنر و سازندگی نمایش پیدا می كند. بهترین نمونه براي نمایش علم و دانایی سازندگی و 

داوند از همان ابتداي خلقت انسان ها را در مسیر سازندگی و باشد. ختوانایی سازندگی می

آفرینندگی قرار می دهد. انسان را مجبور می كند كه آن چه می خواهد براي خود بسازد. او 

را در بیابان سرد و خشن قرار می دهد و یا در بیابان خشك و پر حرارت تا مجبور شود براي 

ازد و سرما و گرما را از خود دفع كند و یا مجبور خود پوشش از خانه و لباس براي خود بس



 

 

شود براي خود كشاورزي و دام داري و درخت كاري كند تا ارزاق خود را از مسیر كار و 

خاصیت كه براي انسان كسب خود تهیه كند. مشاهده می كند این همه علف هاي هرزه و بی

هاي مفید و یكن علف ها و میوهرویاند ولقابل استفاده نیست در بیابان ها و جنگل ها می

قابل استفاده را در اختیار انسان قرار می دهد كه خودش بكارد و خودش تربیت كند و به 

ثمر برساند. همه جا انسان را وادار به سازندگی و آفرینندگی می كند. این همه صنایع طب 

كنند براي حفظ و بهداشت و كشاورزي و دام داري تكامل پیدا كرده است. اجبار پیدا می 

سالمتی خود و دیگران دوا و دارو  تهیه كنند تا بتوانند جلوي مرض ها و مرگ و پیري را 

بگیرند و انسان را به سالمتی و توانایی كامل برسانند. خداوند خود مرض ها را در وجود 

و آفریند و دواي مرض ها را هم در طبیعت در میان گیاه ها و علف ها و حیوانات انسان می

حشرات خلق می كند و انسان ها را مجبور می كند تا مرض ها و دواهاي مرض ها را 

بشناسند و مانند خداي خود انسان را به دانایی و توانایی برساند. چقدر اآلن مشاهده می 

كنید كه صنایع انسانی تقریباً به مرز صنایع طبیعی و الهی رسیده است. با معالجات خود 

اند و صنایع دیگر به بین برده اند كه جاي آن سالمتی به وجود آورده چگونه مرض ها را از

هاي كوچكی از شنوایی و بینایی و دانایی در اختیار خداوند نمونه همین كیفیت. ابتداء

بیند و به فكر این است انسان می گذارد. از یك كیلومتر و دو كیلومتري می شنود و یا می

هاي دور و عت دهد چرا من آن طرف كره زمین را یا ستارهكه شنوایی و بینایی خود را وس

بینم یا از آن جا صدا نمی شنوم. براي دیدن خواهرم و یا برادرم چندین نزدیك را نمی

اند وسایل دیدن و شنیدن را كیلومتر مسافرت كنم تا او را از نزدیك ببینم وادار شده

یی چقدر زیاد شده است كه دورها را به توسعه دهند و اآلن صنایع شنوایی و بینایی و دانا

اند و صداها را از آن طرف عالم به این طرف عالم به گوش شما می نموده انسان نزدیك

رسانند. چنان وضعی به وجود آمده است كه انسان در هر جا هست گویی مالك تمام كره 

رسیده است. صنایع  زمین است. تقریباً صنایع انسان ها به مرز اعجاز و یا نزدیك به اعجاز

كوشند تا مانند خدا یا به نهایت میاند و بیطب و معالجات خیلی باال. انسان ها تشنه شده

عقیده خودشان مانند طبیعت سازنده و آفریننده باشند و خود را به وسایلی مجهز كنند كه 

برسانند و براي آن چه می خواهند و الزم دارند رقم رنج و زحمت خود و دیگران را به صفر 

زمین به طرف  نهایت باال. اآلن براي یك مسافرت از یك طرف كرهرقم موفقیت را به بی

ها رقم رنج و زحمت كم و كوتاه شده و موفقیت باال رفته است. دیگر چطور نسبت به گذشته

مسافرت هایی كه یكسال و دو سال انسان ها را در مسیر بیابان ها و رنج فراوان از تشنگی 

سنگی در بیابان ها سرگردان می كرد امروز به یك ساعت و دوساعت تنزل پیدا كرده و و گر



 

 

آورند ولیكن باز همه جا با رنج  و زحمت بسیار كم موفقیتی بسیار باال و واال به دست می

مشاهده می كنند كه دو برابر طبیعت و سازندگی طبیعت صفر مطلق هستند چرا نمی 

براي خود بسازند یا گوشت و خون در بدن خود بیافرینند. چرا توانند میوه و دانه و حبه 

نمی توانند عقل و شعور براي خود بسازند و یا مغزي بسیار دانا و توانا براي خود ایجاد كنند. 

آیند. تمام در برابر سازندگی طیبعت و یا خداي طبیعت صفر مطلق به حساب می

اي آب و خاك ا برنجی و یا مشتی و یا قطرهدانشمندان جمع شوند نمی توانند دانۀ گندمی ی

براي خود بسازند همه جا الزم است در اسارت طبیعت باشند. هدف خداوند متعال هم از 

این سازندگی و آفرینندگی كه به بشر داده این است كه آن ها را در مسیر سازندگی و 

رینندگی خود قرار آفرینندگی كه به بشر داده این است كه آن ها در مسیر سازندگی و آف

دهد. انسان را به جایی برساند كه مانند خداي خود بداند و بتواند و آن چه الزم دارد براي 

و آفرینندگی  خود بسازد. به انسان ها می گوید: تا این جا كه در مكتب طبیعت فعالیت كرده

كان تسلط پیدا اي بر زمان و ماید تا اندازهاید، توانستهو سازندگی طبیعی به دست آورده

كنید الزم است بعد از این مكتب خود را عوض كنید. در اختیار استاد و كتاب دیگري و 

اید قرار گیرید. استاد شما عوض شود، كتاب فرهنگ دیگري غیر از آن چه تا امروز داشته

شما تغییر كند، مكتب و دانشگاه  دیگري در اختیار شما قرار گیرد تا در این مكتب و 

ه دیگر بتوانید رموز و اسرار سازندگی و آفرینندگی را از مكتب دوم و كتاب و استاد دانشگا

جا خداوند تالش می كند كه انسان را به مكتبی انتقال دهد كه استاد آن  دوم بیاموزید. همه

اطهار باشند.  التحصیل مكتب خدا مانند پیغمبران و ائمهمكتب خود خدا و شاگردان فارغ 

علم و دانش آن ها به آن ها می رسد و از نظر سازندگی و آفرینندگی مانند در آن مكتب 

خداي خود و استاد خود به علم و دانش كامل مجهز می شوند. عالم در ظاهر و باطن خود 

سه كتاب است و هر كتابی دانش مخصوص و استاد معینی الزم دارد. مكتب اول و یا كتاب 

كه از مسیر حواس پنج گانه در اختیار انسان قرار  اول همین طبیعت و مظاهر طبیعت است

اي به رموز اسرار ماده و طبیعت آشنا می شود و بر پایه طبیعت می گیرد و انسان تا اندازه

آن چه می خواهد می سازد و خلق می كند مكتب دوم ماوراء طبیعت است. كه نهایت 

حركت شما می شود و مرده را تر از طبیعت مثالً روحی كه منشأ حیات و تر و عظیمعجیب

زنده می كند از مكتب دوم و ماوراء طبیعت به شما می رسد. چقدر زیاد مرده و زنده با 

یكدیگر تفاوت دارند كه مرده از نظر موفقیت در حد صفر و زیر صفر است و با استفاده از 

به همان نهایت علم و قدرتش باال می رود. روح حیات و حركت كه ماوراء طبیعت است بی

میزانی كه خاصیت روح حیات و حركت با طبیعت تفاوت دارد ماوراء طبیعت هم از نظر 



 

 

جنسیت و حیات و حركت با طبیعت تفاوت دارد و مكتب سوم ذات مقدس خداوند متعال 

است كه آخرین كالس تكامل بشر است كسانی كه در آن مكتب قرار می گیرند و در آن 

نهایت علم و قدرت و سازندگی و التحصیل می شوند بیفارغمكتب تكامل پیدا می كنند و 

 آفرینندگی پیدا می كنند و چنان می شوند كه خداي آن ها است. 

باشد. شما به خواص و آثار مكتب سوم كه ذات مقدس خداوند متعال است علم و دانش می

علم و  موجودیت یك انسان نظر كنید، بدنش سالم بوده و روحش سالم و گاهی مجهز به

دانش است و یا فاقد علم و دانش. علم و دانش چه خاصیتی دارد كه یك گرم آن از میلیون 

ها تن روح حیات و حركت بیشتر ارزش دارد. این علم و دانش خاصیت ذاتی خداوند متعال 

است. اگر خدا نبود علم و دانش در عالم ظهور پیدا نمی كرد و مخلوقی برابر علم و دانش 

نبود. این مسیر حركت انسان است كه خداوند بشریت را اجبار می كند خود را قابل ظهور 

 به آخرین مقصد برساند.

 )عج(السالم در فراق امام زمان تا این جا بحث ما در اطراف دالیل حسرت ائمه اطهار علیه

 روشن شد كه مصداق كامل دعاي ندبه همان كسی است كه این دعا را سروده و انشاء

السالم كسی نمی تواند انشاء كند هر نوع دعا ست. دعاها را به جز ائمه اطهار علیهمفرموده ا

هاي دیگر، عامل ظهور و خواهش در عالم به وجود آمده به لهجه فارسی یا عربی یا لهجه

اند و حقیقتاً همان طور كه قرآن از نظر بیان دعاها فقط و فقط ائمه اطهار علیهم السالم بوده

اي اي یا سورهعبارت ها معجزه است، از استعداد بشر بیرون است كه آیه حقایق و ثبت

مانند قرآن بیاورند. دعاهاي وارده از ائمه اطهار علیهم السالم هم چنین است. معانی دعاها 

در اختیار آن بزرگواران است. آن ها هستند كه همه جا فقر وجودي خود را در برابر 

می بینند و می دانند مانند كسی است كه یك تومان یا یك  نهایت ثروت و قدرت خدا    بی

ریال پول جیبی ندارد كه غذایی براي خود بخرد و با انباري رو به رو می شود كه میلیون و 

میلیارد رقم پول و ثروت در آن جا ذخیره شده است. كه هر چه بخواهد می تواند بردارد. 

نهایت مجهز به سازندگی و ال است كه بیمقدس خداوند متعآن انبار ثروت و قدرت ذات

باشد. هر چه بیشتر بسازد و در اختیار مردم قرار دهد كمتر كم و كسري و آفرینندگی می

اند: اگر نقصی در ثروت و قدرت او پیدا       می شود. یك علم و قدرت نامتناهی است و گفته

هد بود یعنی میلیارد نفر به نامتناهی را بر اعداد تقسیم كنند خارج قسمت نامتناهی خوا

نهایت ثروت و قدرت پیدا می كنند توان میلیارد نفر انسان در برابر قدرت خدا هر كدم بی

اي از ثروت و قدرت خدا كم شود. تنها كسانی كه در برابر یك چنین ثروت بدون این كه ذره

كه ثروت و قدرت نفر معصومند. همان طور  اند این چهاردهو قدرت نامتناهی قرار گرفته



 

 

نامتناهی خدا را مشاهده می كنند می توانند زبان و بیانی داشته باشند كه آن ثروت 

السالم همان ثروت ها نامتناهی را در اختیار بشر قرار دهد. لذا ُمنشأ علمی ائمه اطهار علیهم

و قدرت هایی است كه در ذات مقدس خدا نهفته است و آن ها از نظر فكري و استعدادي 

مواجه با این ذات نامتناهی هستند. آن طور كه طبیعت در نظر آن ها مكشوف است و زیر و 

باالي آن را كامال می دانند ذات مقدس خداوند متعال هم در نظر آن ها مكشوف است. با 

ذات خدا تماس وجودي دارند نه تماس عینی و دست و پایی كه به وسیله چشم و گوش و 

از این تماس ذاتی شوهرش با ذات مقدس خداوند خبر  )س(زهرا اعضاء دیگر باشد. حضرت 

ان علیا ممسوس بذات اهلل یعنی علی تماس قلبی و ذاتی با ذات خدا می دهد می فرماید: 

دارد مانند كسی است كه در دریا شناوري می كند و با تمام وجودش آب دریا را احساس 

چشم ظاهري، همان طور كه خودش نیست زیرا  رؤيتمی كند. خدا با چشم ظاهر قابل 

محدود است اشیاء و اشخاص را هم در لباس شكل و محدودیت می تواند ببیند و با 

نامتناهی قابل تماس نیست و اما قلب انسان كه همان نفس انسان است تعلق به قله قلب 

 گوشتی دارد نه این كه در داخل این قلب گوشتی باشد مانند عكسی است كه در آینه دیده

می شود اما در آینه نیست. نمی توانی با دست خود آن را تصرف كنی و از آینه خارج نمایی. 

نفس انسان كه مركز معلومات و خاطرات انسان است و آن چه دانسته و فهمیده در این 

نهایت وسعت دارد و هرگز از معلومات قابل پر شدن مركز ثبت و ضبط شده است و بی

مام وجود خودش با خداي خودش تماس می گیرد. این نفس نیست این نفس كروي به ت

اي نمی تواند از خداي خود غافل بیند و ذرهكروي خدا را در همه جاي وجود خودش می

باشد و عالوه این نفس انسانی كه به گردد. دائم با خداي خود در تماس و گفتگو و مخابره می

نهایت خدا مجهز است. نور نور بیقله قلب گوشتی تعلق دارد و در داخل آن نیست به 

نشان  نهایت دور را از نزدیكها را از بین می برد، دورهاي بیخاصیتی دارد كه تمام فاصله

می دهد. این دوري و نزدیكی قابل درك ما، دوري و نزدیكی است كه در فضاي ماده و 

اشد دور و اجسام قابل ظهور است ولیكن در فضاي نور و روشنایی كه ماوراء طبیعت ب

ها لغویت پیدا می كند نمی توانیم بگوییم عرش خدا یا بهشت خدا یا فرشته خدا از نزدیك

ما دورند و به ما نزدیكند كل عالم وجود در اختیار انسان قرار می گیرد و آن چه در ذات 

مقدس خداوند متعال است در برابر انسان كامل نمایش پیدا می كند. از این جهت دعاهاي 

ه از نظر معنا و محتوا معجزه است. معانی دعاها را ائمه در ذات خدا می بینند و براي ما وارد

 توضیح می دهند. 

 دعاهاي ائمۀ اطهار )ع( چه تفاوتی با گفته هاي دیگران دارد؟



 

 

البالغه انشاء كند كه محیط هایی را مانند نهجكسی می تواند یك چنین دعاها و یا سخنرانی

الم باشد و ذاتش كه همان نفس كروي باشد به ذات خداوند متعال متصل به ظاهر و باطن ع

گردد. چنین انسانی نمی تواند در عالم مجهولی داشته باشد. وجود چنین انسانی در فضاي 

آب در  علم مانند انسانی است كه در اعماق دریا شناوري می كند. نمی تواند از نظر تماس با

و تمام آب در وجودش سریان و جریان دارد. دریاي علم  مضیقه باشد. تمام وجودش در آب

نهایت بیشتر محیط به وجود انسانی است كه در آن دریا شناور است. ائمه اطهار هم بی

اي از خدا غافل شوند و دو مرتبه گویی در دریاي وجود خدا شناورند. هرگز نمی توانند ذره

د: ما رأیت شیئا اال و رأیت اهلل قبله و بعده و می گوی )ع(به فكر خدا باشند. در این رابطه موال

بیند و بعد از بیند همراه دیدن ما خدا را میمعه. پیش از این كه ما را ببیند خدا را می

انصراف از دیدن ما نمی تواند از دیدن خدا منصرف شود زیرا این انصراف كه ببنیم یا نبینم 

بینیم در اختیار ما گذاشته. گاهی می خاصیت عینك محدودي است كه خداوند به نام چشم

بینیم اما قلب ما كه همان نفس است و بینیم در یك جهت میبینم و آن چه میو گاهی نمی

باشد. گرچه از نظر حجم و مقدار از انبار معلومات ما یك موجود بسیار لطیف و كروي می

كائنات مربوط است و  دانه خشخاش كوچك تر باشد ولیكن با بال و پر روحی خود به تمامی

همه جا در دریاي وجود خداي خود شناور است ان علیاً ممسوس بذات اهلل و خود حضرت 

هم كه معرفت خود را به خدا تفسیر و تعریف می كند می گوید: یا من دل علی ذاته بذاته و 

تنزه عن مجانسته مخلوقاته، اي خدایی كه با نشان دادن خودت به من مرا به ذات خود 

دایت كردي یعنی من تو را به دلیل وجود مخلوقات نمی شناسم بلكه به رؤیت ذات تو را ه

می شناسم. لذا علم ائمه اطهار همه جا برداشتی از انبار ذات مقدس خداوند متعال است. لذا 

خداوند به آن ها آزادي مطلق داده و هرگز ممكن نیست چیزي را آن ها بخواهند و خدا 

واهد و آن ها نخواهند. تمامی حقایق عالم و حقایق وجود خداوند متعال نخواهد. یا خدا بخ

اي است كه هیچ كس نمی تواند خالف آن بگوید و در نظر آن ها مانند همین كلمات ساده

بداند. دو دو تا چهار تا پنج و پنج تا بیست و پنج تا قابل تغییر نیست. این است كه خداوند 

السالم در ت به آن ها واگذار نموده است. امام صادق علیهمقررات بشر را در دنیا و آخر

عالم و  حدیثی در كتاب كافی می فرماید: ان اهلل فوض النیا االمر یعنی خداوند امور اداره

آدم را به ما واگذار كرده است. لذا این دعاي ندبه و سوزش آن ها در فراق امام زمان 

هاي وجودي امام زمان هستند و می به سرمایهالسالم به این مناسبت است كه مجهز علیه

دانند كه تا نیاید فرج اهل عالم حاصل نمی گردد. در این رابطه تمامی جمالتی كه مربوط به 

 داغ حسرت غیبت آن بزرگوار است براي شما ترجمه می گردد.



 

 

 بنفسی انت امنیۀ شائق یتمنی...

امید تمامی آرزومندان هستی و هركس به اي امام زمان تو آرزو و جانم به قربانت  :می گوید

ها و آرزوها به وسیله تو كسی یا چیزي یا مالی و ثروتی نیازمند است. تمامی این نیازمندي

براي آن ها حاصل می شود. نام تو و بزرگواري تو یك گردنبند عزت و عظمتی است كه قابل 

آن بزرگوار كسب می كند  رقابت نیست. در این جمله عزت و عظمت كه انسان در ارتباط با

و در والیت و امامت او قرار می گیرد. این عزت و عظمت را تشبیه به تاج پادشاهان و گلوبند 

جواهر نشان دختران می كند می گوید: زنان و دختران گلوبند جواهرنشان به گردن خود 

ند. آیا كسانی آویزند تا با این گردنبند عزت و عظمت پیدا كنند و ارزش خود را باال ببرمی

اند یا والیت و دوستی تو را و ارتباط با تو كه تاج عزت و عظمت والیت تو را به سر گذاشته

اند این ها بیشتر به والیت و محبت تو عزت و عظمت را عامل عزت و افتخار خود دانسته

 پیدا  می كنند، پادشاهان به تاخ و تخت خود. تو هستی آن گردنبند و یا گلوبند عزت و

عظمتی كه قابل رقابت نیست. كسانی كه افتخار والیت تو را دارند و تو را امام خود و ولی 

خود و استاد خود می دانند به چنان عزت و عظمتی می رسند كه پادشاهان با تاج و تخت 

خود به آن عزت و عظمت نمی رسند. باز می گوید: جانم به قربانت تو یك چنان شجره مجد 

ی كه هیچ كس نمی تواند خود را برابر تو قرار دهد. همه جا تو برتر و عزت و عظمتی هست

باالتر هستی و تو هستی آن نعمت هاي بزرگی كه هرگز نمونه و نظیر آن در عالم پیدا نمی 

شود. نعمت والیت بزرگ ترین نعمت هاي خداوند متعال است. هر جا خداوند نامی از نعمت 

السالم است. زیرا در دایره و امامت ائمه اطهار علیم و ثروت می برد منظورش نعمت والیت

این والیت كه والیت خدا و ائمه اطهار است تمام ثروت ها و نعمت ها و لذت ها مفهوم و معنا 

السالم از پیدا می كند. در تفسیر آیه: و لتسئلن یومئذ عن النعیم... امام صادق علیه

 خود را رقیب امام صادق می داند و به ابوحنیفه كه پیشواي اهل سنت و جماعت است و

عقیده خودش در مسند امامت نشسته و ادعاي پیشوایی می كند حضرت این آیه را از او 

پرسد كه: و لتسئلن یومئذ عن النعیم، یعنی چه؟ او جواب می دهد كه روز قیامت می

در طول مدت خداوند انسان ها را سر گذرها متوقف     می كند آب و نانی و غذاهایی كه 

زندگی به آن ها داده است كه تو چقدر آب خوردي چقدر غذا خوردي و یا میوه مصرف 

یك نعمت ها و لذت ها و نمودي چه كار كردي اطاعت خدا كردي یا نكردي خداوند یك 

كشد كه این همه ثروت و نعمت خدا را خورد و خوراك ها كه به او داده است به رخش می

خندد كه خداي با آل عظمت نكردي. امام صادق بر این تفسیر میمصرف كردي و اطاعت 

و زردآلو مصرف انسانی را سر راه ها و سر گذرها نگه دارد كه چند كیلو سیب و به گالبی 



 

 

اي. ابوحنیفه عرض     می كند پس یعنی چه این آیه شریفه اي و خدا را اطاعت نكردهكرده

اي كه پیغمبر اید: این آیه را مربوط كن به آیهولتسعلن یومئذ عن النعیم حضرت می فرم

اكرم روز غدیر خم والیت و امامت علیه علیه السالم را ابالغ كرد و وقتی كه مردم را در 

دایره والیت و امامت آن حضرت قرارداد فرمود: الیوم اكملت لكم دینكم و اتممت علیكم 

ا به امامت شناختید و در دایره نعمتی و رضیت لكم االسالم دینا. یعنی امروز كه علی ر

والیت امر بعد از پیغمبر قرار گرفتید من كه خداي شما هستم دین شما را كامل دانستم و 

 نعمت خود را تام و تمام در اختیار شما قرار دادم.

آید كه اگر آن نعمت به انسان برسد تمامی نعمتی كه در برابر خداوند نعمت به حساب می

نیا و آخرت در اختیار انسان قرار می گیرد و اگر از آن نعمت محروم نعمت هاي خدا در د

شود از تمام نعمت ها در دنیا و آخرت محروم شده است. آن نعمت والیت و امامت آل محمد 

است كه اگر در این دایره باشی اهل اهلل هستی و بنده خدا هستی مالك تمامی ثروت  )ص(

آیی كه تو را       رج شدي یك دزد غارت گر به حساب میهاي خدا هستی و اگر از این دایره خا

اندازند. پس نعمت بزرگ نعمت والیت است كه مناسب شأن خدا می گیرند و به زندان می

هست كه مردم را محاكمه كند كه چرا از دایره والیت من خارج شدي و در والیت شیطان 

ي قیامت متوقف كند كه چند قرار گرفتی. آیا مناسب شأن خداست كه مردم را در صحرا

اي. خدایی كه می گوید: دنیا و زندگی دنیا برابر بال كیلو آب و نان و غذا و میوه مصرف كرده

اند به جهنم اي پیش من ارزشی ندارد، باز مردم را به خاطره آب و غذایی كه خوردهپشه

یند. انسان اگر از كشاند. چقدر تفسیر خالف حقیقی است كه آن چه تو و امثال تو می گومی

السالم خارج شود از دایره حكومت خدا خارج شده و والیت دین و والیت و امامت علی علیه

در دایره حكومت شیطان قرار گرفته كه از هر چیز استفاده كند دزد و غاصب به حساب 

ه ترین آیات را چنان معنا كنیم كآید حقیقتاً هم اگر ائمه نبودند نمی توانستیم سادهمی

مناسب شأن خدا باشد. آیا درست است كه خدا این همه مردم را سر گذرها در صحرا 

 اند .قیامت نگه دارد كه چند كیلو آب و غذا مصرف كرده

 و باز در جمله بعد می فرماید: بنفسی انت من اثیل مجد ال یجاري، 

د و حق جانم فداي تو اي امام تو از آن شجره عزت و عظمتی هستی كه كسی نمی توان

ندارد خود را برابر تو بداند و خود را مستحق بداند كه برابر تو قرار بگیرد و پهلوي تو باشد. 

چه مسئله عجیبی است این جمله در دعاي ندبه. چرا از میان میلیون ها انسان مانند موسی 

ن و عیسی و این همه عالم و دانشمند با این اختراعات و كشفیات عجیب و غریب از میان ای

همه میلیون ها عالم و مؤمن و مجتهد و پیغمبر و دانشمند و پرفسور و فیلسوف كسی پیدا 



 

 

كند. نمونه این جمله در اي یا قدم و قلمی با امام زمان وحجت خدا برابري نمی شود كه ذره

است ایشان در آخرین روزهاي نزدیك به وفات یادگاري  )ص(فرمایش حضرت رسول اكرم 

در میان امت به ودیعه گذاشته تعریف می كند. حدیث ثقلین از جمله هایی كه از خود 

احادیثی است كه برابر قرآن در افكار تمامی مسلمانان استحكام قانونی و علمی دارد. همان 

طور كه قرآن سندي بسیار محكم و رسمی در میان مسلمانان است و كسی هر چند 

را ضعیف كند چه برسد كه بتواند  شریرترین مسلمان باشد نمی تواند صحت سند قرآن

رسمیت قانونی و حكومتی و علمی قرآن را ابطال كند. قرآن یك چنین سند محكمی است 

برابر همه كائنات. همان طور كه ماه و خورشید و ستاره را كسی نمی تواند انكار كند و آن ها 

نهایت برابر یرا صنعت خدا نداند. قرآن هم در دنیاي علم و حكمت برابر خورشید یا ب

خورشید رسمیت دارد و استحكام علمی و قانونی خود را به نمایش می گذارد. حقیقتاً 

را كتابی غیر علمی و غیر قانونی بدانند، كسانی كه قرآن را به رسمیت نشناسند و آن 

تر از كسانی هستند كه روز روشن منكر نورانیت خورشید گردد و چنان در درست جاهل

كه بگوید خورشید تاریك است و ما را در تاریكی قرار داده. قرآن علم خداست اشتباه باشد 

و خداوند خود را به نورانیت علمی تعریف می كند می گوید: اهلل نور السموات واالرض. یعنی 

اگر می خواهید خدا را بشناسید خدا آن علمی است كه آسمان ها و زمین ها و خورشید و 

اي می سازد كه ت دانشمندي به علم خود یك چراغ برقی یا فتیلهماه و ستاره را آفریده اس

از نفت و بنزین روشنایی پیدا كند و دانشمند دیگري از تركیب ماده ظلمانی با نور چنین 

خورشیدي می سازد كه فضایی را برابر ده هزار سال مكعب نوري روشن می كند. آیا چنین 

اي می سازد می تواند بگوید: چراغ فتیله دو دانشمندي مساوي یكدیگرند. دانشمندي كه

من از خدا باالترم كه چنین خورشیدي ساخته است هرگز قابل قیاس با یكدیگر نیستند. به 

اي تر است دانشمند سازنده چراغ فیتیلهاي از خورشید عقبهمان میزان كه چراغ فتیله

رهبر انقالب اسالمی  )ره(تر است امام خمینی هم از خدایی كه خورشید را ساخته عقب

سلمان رشدي را كه توهین به قرآن كرده و این آیات عظیم و عجیب را آیات شیطانی 

خوانده مرتد شناخت و او را محكوم به اعدام كرد. آیا مسلمانی پیدا می شود كه یك چنین 

حكمی را غیر قانونی و غیر عقالیی بشناسد و بگوید: سلمان رشدي هم مسلمان است. چرا 

م مسلملن ها او را مرتد شناخته است. چه مسلمانی است كه خورشید و روز روشن را به اما

اي جاي شب تاریك شناخته و شب تاریك را كه كفر و گناه باشد به جاي روز روشن. چه آیه

در این كتاب پیدا می شود كه شیطان را به جاي خدا و خدا را به جاي شیطان معرفی كند. 

شد و چنین كتابی و اخالق و حكمت و صیانت و دیانت است. چطور میآیاتی كه سراسر علم 



 

 

كتاب شیطانی باشد. چه انسانی به انسانیت شناخته می شودكه قرآن را كتاب شیطانی و 

شیطان ضد قرآن را به جاي خدا بشناسد. حقیقتاً چنان انسانی مرتد و كافري شناخته می 

عور نمی توانند او را مسلمان بشناسند و براي ترین مسلمانان از نظر فهم و ششود كه ضعیف

هاي او احترام اسالمی قائل شوند. رسول خدا كه به حقیقت رسالت و امامت و سرمایه

وجودي این دو مقام آشنایی كامل دارد دو یادگار خود را كه قرآن و عترت باشد با كلمه 

ت گذاشتم كه هر یك از كل ثقلین تعریف می كند می فرماید: من دو یادگار در میان شما ام

تر و گران تر است. یعنی اگر كل بشریت را بشریت و جن و انس از اولین و آخرین سنگین

ترازو بگذارند و هر یك از این دو یادگار را امام را و یا  غیر از امام و این پیغمبر در یك كفه

ندارد خود را نزدیك  عترت را در كفه دیگر كل بشریت با این یك نفر برابري نمی كند و حق

به آن ها بشناسد چه برسد كه مقام آن ها را ادعا كند و خود در جاي آن ها و مثل و مانند 

اي است كه از نظر ارزش و باال بودن آن ها معرفی كند. ثقلین كالم عجیبی است. وزنه

گر. گاهی فضایل و كماالت و درجات باال است نه از نظر سنگینی كیلویی و كیلوها برابر یكدی

یك دانه جواهر گران بها از نظر ساخت و ساز عظیم و عجیبی كه دارد از سلسله جبال ها و 

تر شناخته می شود. این سنگینی به معناي ارزش فنی و علمی آن گوهر كوه ها سنگین

گران بها نسبت به كوه هاي روي زمین است یعنی انسان ها می توانند با جمع كردن خاك و 

یكدیگر كوهی بسازند ولی تمامی دانشمندان جمع شوند نمی توانند بفهمند سنگ ها روي 

اي یا فن و كه این گوهر گران بها چطور و چگونه ساخته شده است و چه قانون و قاعده

فنونی در ساخت آن به كار رفته است. خداوند در این جا می تواند ادعا كند و بگوید من كه 

م بهتر و باالتر از تمامی انسان هایی هستم كه به كمك ااي ساختهچنین گوهري و جوهره

اند. وضعیت وجودي ائمه و یا و چنین كوهی ساخته یكدیگر خاك و سنگ روي هم ریخته

قرآن در برابر تمامی دانشمندان و كتاب ها از نظر ارزش فنی و علمی برابر وضعیت وجودي 

اند و اك  سنگ روي یكدیگر ریختهباشد كه خچنین گوهر گران بهایی با سلسله جبالی می

هاي وجودي خدا و یا ائمه اطهار اند چقدر خوب است كه انسان به سرمایهآن را ساخته

آگاهی پیدا كند كه خدا چگونه آن ها را چنان ساخته است و تربیت نموده كه با خودش 

اي خلق ارهبرابري می كنند. می توانند چنان خورشیدي بسازند كه خدا ساخته یا ماه و ست

كنند كه خدا خلق نموده و یا انسانی تربیت كنند و بسازند كه خدا ساخته و تربیت نموده 

اهلل از یك چنین علم و قدرت و عظمتی كه انسان را به مقام ربوبیت می است. سبحان

 رساند. 



 

 

خداوند متعال شب معراج كه سند تكامل وجودي حضرت خاتم است رسول خدا را برابر 

ر داد مانند دو نفر هنرمند و دانشمندي كه دست به دست یكدیگر می گذارند و هر خود قرا

هاي خود را باال می برند تا مردم بدانند این دو دستی كه با هم دو نفر برابر یكدیگر دست

باال رفته در علم و هنر برابر یكدیگرند خداوند رسول خاتم را در شب معراج برابر خود 

ا و انت و خلقت االشیاء الجلك یعنی من كه خدا هستم مانند تو انسان قرارداد و فرمود: ان

كاملی الزم دارم كه علم و هنر خود را در وجود او قرار دهم. من چنان قرآنی بسازم و 

بخوانم و او هم چنین قرآنی را بداند و بخواند و تحویل بگیرد. لذا پیغمبر هم بر اساس 

التحصیالن در مكتب خدا می داند هر ارد و آن ها را فارغمعرفت كاملی كه به وجود امام ها د

دو را برابر هم قرار داده و فرموده: این دو یادگار سنگینی را كه در وزنه و سنگین و قیمت و 

ارزش و وزن برابر یكدیگر هستند و خداوند آن ها را برابر یكدیگر به عنوان كتاب صامت و 

ي در اختیار شما گذاشتم. این جمله و جمالت مانند ناطق خود معرفی كرده چنین دو یادگار

نهایت آن همین دو یادگار را معرفی می كند و      می گوید: اي امام زمان تو آن شجره بی

 مجد و عظمت هستی كه كسی نمی تواند خود را برابر تو قرار دهد 

 و باز در جمله دیگر می فرماید: بنفسی انت من تالد نعم ال تضاهی 

یعنی جانم فداي تو. تو آن نمونه كامل از نعمت هاي كامل خداوند هستی كه قابل رقابت و 

شباهت نیستی. كسی پیدا نمی شود از نظر وجود و زمان و مكان و قدرت ها و امكاناتی كه 

خداوند در اختیار او قرار داده شبیه تو باشد. مضاهات و تضاهی به معناي شباهت وجودي و 

زمانی و مكانی دو شیئ یا شخص برابر هم هستند. یك چنین نمونه مانند علمی و فنی و 

امام زمان كه به محض ظهور و یك سخنرانی تمام جعیت كره زمین را در اختیار خود قرار 

می دهد و حاكمیت تكوینی و تشریعی بر اهل عالم پیدا می كند. یك چنین امكاناتی براي 

السالم در اریخ قابل ظهور نیست. امام باقر علیهكسی در گذشته تاریخ و یا در آینده ت

تفسیر آیه: و قاتلوهم حتی ال تكون فتنه و یكون الدین كله هلل. می فرماید: همه جا در 

ها جنگ و قتل و كشتار و فتنه و شیطنت و گول زدن و گول خوردن دوام تاریخ و آینده

كند كه خداوند با طلوع دارد مگر زمانی كه عالم خلقت براي شخصیتی آمادگی پیدا 

خورشید از مغرب اعالمیه قیام او را صادر    می كند. به محض طلوع خورشید از مغرب 

آید كه تمامی اهل عالم گوش به زنگ متوجه چنان وضعی در كره زمین به وجود می

سخنرانی كسی می شوند كه قیام نموده و مردم را دعوت به ایمان و عدالت می كند. در 

ن كه طلوع خورشید از مغرب انجام می گیرد و گردش كره زمین كه از مغرب به همین زما

مشرق است عوض می شود از مشرق به طرف مغرب بر     می گردد در همین حال و وضعیت 



 

 

هم آن بزرگوار سخنرانی می كند. خودش به زبان عربی سخنرانی می كند ولیكن همه كس 

می بینند و هم سخنرانی او را به زبان خود می در هر جا هستند او را در یك قدمی خود 

العقول ثبت شده و بهترین  السالم در حدیثی كه در كتاب تحفشنوند. لذا امام باقر علیه

كتاب مورد قبول دانشمندان است می فرماید: به محض همین سخنرانی تمام اهل عالم یك 

سخنرانی آن حضرت با تمام  زنند: آمنا آمنا یا من رسول اهلل. زیرا وضعیتصدا داد می

جمعیت كره زمین مانند سخنرانی یك قدرتمند با كسی است كه رو به روي او قرار گرفته و 

بیند و می داند. سخنرانی آن حضرت به این می به تمام معنا خود را زیر سلطه گوینده

دیگر. چنان  كیفیت نیست كه با بلندگوها و رادیو تلویزیون ها باشد. یا با وسایل مخابراتی

وضعی دارد كه خودش در یك جا و در همه جا پهلوي هر زن و مردي خود را به نمایش می 

گذارد و به زبان كسی كه سخنرانی او را می شنود سخن می گوید و همه كس خود را در 

زنند آمین حیطه تصرف آن بزرگوار می بینند. یك جا و یكنواخت در یك زمان همه داد می

ول اهلل. با یك سخنرانی تمام كره زمین و جمعیت عامل در تصرف آن حضرت آمین یابن رس

قرار می گیرند و روي الزام و اجبار طبیعی و تكوینی خود را در تصرف آن حضرت و آن 

اي جز اظهار تسلیم و انقیاد براي خود حضرت را غالب بر خود می بینند. كافر و مؤمن چاره

نی جهانی داد جهانی هم بلند می شود همه یك صدا می نمی بینند لذا در جواب آن سخنرا

آمنا . ولیكن آن حضرت ایمان پیش از ظهور را قبول می كند و ایمان بعد از گویند: آمنا.

ظهور را كه به دلیل احساس قدرت و غلبه آن بزرگوار است قبول نمی كند. هم جا در آیات 

گفته شده است: یسد باب التوبه عند  السالمقرآن و احادیث وارده از ائمه اطهار علیهم

ظهوره. یعنی به محض ظهور و سخنرانی در توبه به روي كفار و گناه كاران بسته می شود و 

ترین در رحمت خداوند متعال است. از خصایص حكومت این بسته شدن در توبه كه وسیع

وسیعی است  ترین باب رحمت خداوند متعال است. چنان بابآن بزرگوار است. توبه وسیع

كه اگر در یك ثانیه زمانی پیش از آن كه كافر و گناه كار خود را در تصرف عزراییل ببیند و 

توبه كند خدا توبه او را قبول می كند. و اما بعد از جان دادن و ورود به عالم آخرت توبه او 

ي قابل قبول نیست. پس توبه انسان دري بسیار وسیع از رحمت خداست كه وسعت و گشاد

این در رحمت برابر وسعت زمان عمر انسان است. وقتی توبه قبول نشود سایر اعمال مانند 

نماز و روزه و حج و جهاد و امثال آن قابل قبول نیست زیرا توبه در رحمتی است كه به 

انسان توبه كار اجازه می دهد نماز بخواند و روزه بگیرد و اعمال دیگر. وقتی كه در توبه 

ایر عبارت ها هم بسته شده است پس بعد از آن سخنرانی عمیق و عجیب بسته شد در س

كه در توبه بسته می شود درهاي سایر عبارت ها هم مانند نماز و روز بسته شده است. همه 



 

 

عبادت ها در صورتی قبول می شود كه توبه گناه كار قبول شود. خداوند در قرآن می 

قل  تكن آمنت من قبل او كسبت فی ایمانها خیراً فیومئذ ال ینفع نفس ایمانها لم فرماید:

انتظروا انا منتظرون. این آیه شریفه و امثال آن همه با جا تفسیر به ظهور امام زمان شده 

هاي است و این انتظاري كه بهترین عبادت ها است در همین آیه ذكر شده است و نمونه

وزي كه امام زمان قیام می كند و با دیگر آیات به همین كیفیت، خداوند می فرماید: چنین ر

قیام او دوره حكومت خدا و حكومت آخرتی شروع می شود كسانی كه آن روز ایمان 

آورند و یا از آن روز به بعد می خواهند عمل نیكی انجام دهند ایمان آن روز و اعمال می

عدم قبولی  نیك از روز به بعد براي آن ها سودي ندارد و قابل قبول نیست این آیه دلیل

توبه و سایر عبادت ها در زمان ظهور است. و دلیل روایتی و احادیث هم در اكثر روایاتی كه 

ظهور امام زمان را گزارش می دهد همه گفته شده است یسد باب التوبه عند ظهوره. با 

ظهور امام زمان در توبه به روي كافر و گناه كار بسته می شود . توبه كسی قابل قبول نیست 

زیرا تمامی آیات و روایات كه قیامت را به نمایش می گذارد همه آن آیات و روایات به ظهور 

امام زمان مقید و تفسیر شده است. همان طور كه ائمه اطهار فاتح دین و فرهنگ الهی در 

باشند و اما دلیل عقلی اند در آخرت هم فاتح حكومت و عدالت خداوند متعال میدنیا بوده

توبه این است كه توبه به دلیل ترس و طمع قابل ظهور نیست مانند قدرتمندي عدم قبولی 

كشم و انسان از ترس گشته شدن نماز كه به تارك الصلوه بگوید: نماز بخوان و االّ تو را می

خوهی ثروت و الصلوه بگوید: نماز بخوان تا هر چه میمی خواند و یا ثروتمندي كه به تارك

بیند با خواندن نماز ثروتمند و قدرتمند می شود رار دهم و انسان میقدرت در اختیار تو ق

تر نباشد نماز می حتماً از ترس كشته شدن یا به طمع ثروت یافتن هر كسی كه از او شقی

خواند یا عبادت هاي دیگر تا به ثروت و قدرت برسد و از كشته شدن نجات یابد. توبه سه 

كن تحقق پیدا نمی كند. ركن اول این است كه عظمت ركن دارد كه بدون یكی از این سه ر

خدا را درك كنی و ببینی چقدر بدبختی كه معصیت خدا كردي عظمت خدا تو را وادار به 

ترك گناه و معصیت كند نه ترس و طمع ركن دوم این است كه ضرر و خطر ذاتی گناه را 

ا گناه سم قاتل است گناه بشناسی. از گناه بترسی نه از خدایی كه تو را مجازات كند زیر

كشد. گناه زعت و آبرو را از بین می برد گناه یك مرض روانی كه روح ایمان و تقوا را می

تاریكی جهل و نادانی باشد در دل تو ایجاد می كند. این ضررها و خطراتی كه از گناه پیدا  

مجازات می كند زیرا  می شود تو را وادار به توبه كند. از گناه بترسی نه از خدایی كه تو را

اي رنج و عذاب در آخرت براي كفار ایجاد نمی كند. بلكه تمامی عذاب ها از آن خداوند ذره

جمله جهنم عذایی است كه نتیجه كفر و ظلم و گناه بوده است. نتیجه عمل غیر از مجازات 



 

 

د را زند یا با خوردن قسم و ضربات دیگر خوعمل است مانند كسی كه خود را در آتش می

ها كه خود ها و حرارتها و جراحتكشد. خدا به چنین شخصی كاري ندارد، با همان زخممی

بیند هر بالیی در وجود او هست خودش براي كشی نموده در قیامت زنده می شود می

اند و ركن سوم توبه این است خودش تولید نموده است. خدا و اولیاء  خدا با او كاري نداشته

ف عظمت خدا و درك نتایج گناه و معصیت انسان به پناه خدا برود و در حالی كه بعد از كش

كه آزاد مطلق است و می تواند توبه كند یا نكند توبه كند و به خدا پناه ببرد یك چنین 

 اي با یك چنین عوامل و شرایطی كه ظاهر می شود قابل قبول خداوند متعال است.توبه

ت ظاهر می شود و براي دوستان و محبان خود فرج كامل امام زمان با نهایت قدرت و ثرو

است كه آن ها را از مرگ و مرض و فقر و ناداري و نادانی و ناتوانی نجات می دهد. دستی 

روي سر دوستان خود می گذارد و براي آن ها دعا می كند و به آن ها وعده می دهد كه هر 

تو هرگز مردود نخواهد شد. بخواهی  چه از خدا خواستی قابل قبول است بعد از این دعاي

به آسمان پرواز كنی پرواز می كنی، به اعماق دریا بروي رفتی. از مشرق به مغرب یا از 

ها با یك خواهش و تقاضایی بالفاصله اجابت می شود و مغرب به مشرق تمامی موفقیت

روتی است كه كسی براي ادامه زندگی احتیاج به كار و كاسبی ندارند. این دعاي مستجاب ث

از آن حضرت به مردم می رسد و اما ترس از قدرت آن بزرگوار هم به همین كیفیت. كل 

بشریت خود را مانند گنجشكی در اختیار او می بینند كه هر كه را بخواهد قبول می كند یا 

نماید. پس شرایط توبه در زمینه قدرت و ثروتی كه آن حضرت در اختیار از خود جدا می

گذارد قابل ظهور نیست. آن كدام كافر و شقاوت مندي است كه از ترس آن مردم می 

حضرت توبه نكند یا به طمع ثروت توبه نكند. پس توبه نیست كه قبول شود. خداوند در 

قرآن نمی فرماید: من توبه دم مرگ را قبول نمی كنم می فرماید: توبه نیست كه قبول نمی 

یعملوت السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت... یعنی كنم می فرماید: لیست التوبه للذین 

اي است از ترس و طمع. امام توبه با ظهور عالیم مرگ توبه نیست كه من قبول كنم توبه

زمان هم با یك چنین قدرتی ظاهر می شود و كامالً مردم زمان خود را با سوابقی كه دارند و 

 خودش دیده است می شناسد.

 ال یساوي:بنفسی انت من نصیف شرف 

نصیف در این جا از همان كلمه نصف و انصاف به وجود آمده و به معناي كنیز هم است. نصف 

هاي جاري و معنوي و انصاف به معناي این است كه آن چه در اختیار داري از سرمایه

اختصاص نده و آن چنان در ارتباط با جامعه خشك و خشن نباش كه نمی از تو به مردم 

انصاف بده اگر عقل و وجدانت قضاوت كرد كه این چنین خشك و خشن  نرسد. از خودت



 

 

اي به كسی نرسانی خشك و خشن باش ولیكن عقل و وجدان تو را وادار می كند باشی بهره

رسانی نصف ثروت باشد یا یك دهم و  اي به مردم برسانی. این بهرهكه از آن چه داري بهره

اي به دیگران برسانی. این جمله ت می كند بهرهیك صدم به هر میزان كه انصاف تو قضاو

نشان می هم امتیازات وجودي و مقامی آن حضرت را و یا ائمه اطهار تعریف می كند. اوالً 

مند می كند. هركس را دهد كه آن بزرگوار از عزت و شرفی كه دارد بندگان خدا را بهره

باشد. كسی پیدا ختیار خودش میپذیرد و چنان زندگی در اختیار او می گذارد كه در امی

نمی شود كه ببیند و بداند كه ثروت آن حضرت یا مقام و منصب او از دیگران بیشتر و یا 

زیادتر است. در نتیجه همه كس او را مساوي و برابر خود می بیند و می دانند. همان طور كه 

كسی نمی خود حضرت آن چه می خواهد می شود، دوستان آن حضرت هم همین طور. پس 

تواند براي آن حضرت امتیازاتی پیدا كند كه در خودش نباشد و در نتیجه آرزویی پیدا كند 

اي مانند سفره امام و یا امكاناتی مانند امكانات او در اختیار داشتم. كه اي كاش سفره

تر امیتازات وجودي و خصوصی ائمه اطهار علیهم السالم براي كسانی كه در درجات پایین

 قابل كشف نیست تا آرزویی در آن ها پیدا شود كه اي كاش مانند او بودم. در عین هستند

حال چنان مقامی حضرت دارد كه در میان تمامی افراد بشر كسی با او برابري نمی كند. زیرا 

ها در زندگی آخرت است از آن حضرت به همین دعاي مستجاب كه كلید تمامی موفقیت

اند والیت و امامت او را شناخته ان مستجاب می شود كه قبالًمردم می رسد. كسانی دعایش

اكرم در معرفی امام ها محتوي عجیبی دارد اند این جمله از حضرت رسول او را قبول كرده

كه تا انسان به مقام آن ها نرسد. محتوي این جمله براي او قابل كشف نیست. رسول خدا در 

ثقلین را به كار می برد می گوید: انی تارك فیلكم السالم كلمه تعریف ائمه اطهار علیه

الثقلین. ثقل و سنگینی یعنی من دو یادگار بزرگ و سنگینی در اختیار شما امت گذاشتم. 

یكی از این دو یادگار كتاب خداست و دیگري عترت من و اهل بیت من كه امام هاي 

ك نیست. بلكه به معناي معصومند. ثقل و سنگینی به معناي كیلوگرم و وزن سنگینی و سب

هاي علمی و معرفتی انسان است. حضرت در این حدیث شریف تمامی افراد ارزش و سرمایه

بشر را از روز هبوط آدم و تولید و تكثیر نسل تا روز قیام امام زمان كه قیامت است و 

تا  ابتداءزندگی به این شكل بر پایه كار و كاسبی و تولید نسل خاتمه پیدا می كند یا بشر از 

انتها كه ورود به زندگی آخرت است. تمامی افراد بشر از دانشمندان و پیغمبران و پادشاهان 

و هر كسی كه در لباس انسان متولد شده و زندگی نموده هم این ها ثقلین حساب می 

شوند. حضرت در این حدیث شریف كل بشریت را از اولین و آخرین منهاي چهارده معصوم 

اي هستند كه كل رازو می گذارد و امامت را در پله دیگر. یعنی این امام ها وزنهدر یك پله ت



 

 

هاي مادي و معنوي رشد می كنند. تا بشر مجبورند در مسیر ترقی و تكامل و كسب سرمایه

خود را به آن ها برسانند. انسان ها به علم و معرفت و امكاناتی كه از جانب خدا نصیب آن ها 

اند ارزش پیدا می كنند. هاي درس و بحثی كه از خدا گرفتهخودمان نمرهشده یا به تعبیر 

هر انسانی خود را با خداي خود مقایسه كند و ببیند كه خودش از نظر فكر و فرهنگ و 

دانایی و توانایی در چه وضعی قرار گرفته و خداي او در علم و قدرتی كه دارد چه وضعیتی 

مقایسه كند، می تواند ارزش خود را و امكانات وجودي خود دارد. این دو نقطه را با یكدیگر 

 را پیدا كند و ببیند در چه وضعی و چه مقامی قرار گرفته است.

همین اآلن كه علم و دانش بشر تا این اندازه باال رفته و اوج گرفته كه تقریباً می شود گفت  

شوند و علم و دانش خود  اند باز هم تمامی دانشمندان عالم جمعبه معجزه و اعجاز رسیده

اي از آن چه خدا ساخته را روي هم بریزند نمی توانند برگ گیاهی و علفی یا دانه و میوه

بسازند. آیا كل بشر و تمامی افراد و تمامی دانشمندان می توانند قطره آبی یا قبضه خاكی 

این همه  یا ریگ و سنگی و برگ گلی بسازند؟ آن قدر فاصله انسان هاي امروز زمان با

صنایع عجیب و غریب با خداي عالم زیاد است كه در عصر حجر و دوران وحشیت بشر زیاد 

هاي وجودي و از نظر علم و قدرت و صنعت و بوده است. ائمه علیهم السالم از نظر سرمایه

ساخت و ساز خالیق و صنایع با خداي خود برابري دارند. آن چنان به علم و دانش و قدرت 

خداوند متعال مدیریت عالم و آدم را به خود آن ها واگذار نموده و به علم و  مجهزند كه

اي از مدیریت خداوند متعال دانش و سیاست و تدبیر خود بشریت را اداره می كنند و ذره

آورند. در تعریف حضرت زهرا گفته شد كه: ان اهلل یرضی لرضاها و یغضب كم و كسري نمی

صب خدا از انسان ها رضا و غضب حضرت زهرا است. حضرت لغضبها. یعنی مالك رضا و غ

سید الشهدا هم می فرمایند: رضا اهلل رضانا اهل البیت یعنی رضایت خدا عین رضایت ما 

اي اگر بر كسی غضب كنیم یا راضی شویم از رضا و غضب خدا كم و اهل بیت است ذره

نظر كند و داره بشر صرف آوریم. تا خدا مجبور شود از نقشه كامل خود در اكسري نمی

نقشه ناقص ما را اجرا كند. پس هر كس می خواهد خود را برابر و مساوي با ائمه اطهار بداند 

به قدرت و عظمت خدا نگاه كند. این معناي ثقلین است یعنی آن ها از نظر علم و حكمت و 

انجام وظیفه  تدبیر و سیاست چنان فضایی دارند كه بشریت تا ابد در شعاع و الیت آن ها

كند. نمی تواند خود را از آن ها جلوتر یا مساوي آن ها ببیند و بداند. خداوند روزي كه اراده 

كرد كره زمین را مسكونی كند مانند كسی كه دانشگاهی بسازد در اختیار استادي قرار 

ریت را دهد این دانشگاه كره زمین را در اختیار ائمه قرار داد تا آن ها در دنیا و آخرت بش

كه به منزله شاگردان آن ها یا فرزندان آن ها هستند تربیت كنند و به شهر برسانند. پس 



 

 

كسی پیدا نمی شود كه در عزت و شرافت و كرامت و علم و قدرت برابر آن ها یا مساوي آن 

 ها باشد یا به مقام و منصب آن ها برسد.

 و باز در جمله بعد می فرماید:

موالي و الی متی و اي خطاب اصف فیك و اي نجوي. حسرت قلبی الی متی احار فیك یا  

خودشان را در فراق امام زمان اظهار می دارند و می گویند: اي آقا! تا كی در فراق تو متحیر 

و سرگردان باشیم و با چه منطق و زبانی تو را تعریف و توصیف كنیم و چه راز و نجوایی در 

 ارتباط با تو داشته باشیم. 

این جمالت نشان گر امكانات و قدرت هایی است كه خداوند متعال هنگام ظهور در  تمامی

اند در ارتباط با اختیار او قرار می دهد. تمامی ائمه و پیامبران و پیروان آن ها مجبور بوده

اي مردم زمان مانند آن ها باشند و زندگی خود را در سطح زندگی دیگران قرار دهند. زمینه

راهم نبوده است كه بتوانند از امكانات و قدرت هاي وجود خود استفاده كنند. براي آن ها ف

اند آن ها را مشاهده می كنید كه سالطین زمان چقدر زیاد بر آن ها مسلط بوده تا توانسته

اند كه در انتها اند و آن ها را تحت فشار قرار دادهاند، به آن ها ستم كردهاذیت كرده

اند. منصور دوانیقی كه به شدت نسبت به امام صادق علیه السالم استهمرگشان را از خدا خو

حسودي می كند وقتی به خالفت رسید و یك سلطان مقتدري شناخته شد مشاهده كرد كه 

جا تحت الشعاع شهرت و عظمت امام صادق است. همه جا مسلمانان زمان او را امام  همه

اي دانند زیرا آن حضرت در زمان خود كه تا اندازهمی دانند. او را برابر و مساوي پیغمبر می 

آزادي براي تعلیم و تربیت مردم پیدا كرد ظرف بیست سال یا كمتر و زیادتري كه در تعلیم 

و تربیت آزاد بود توانست انسان هاي برجسته و نخبه زمان را به خود جلب و جذب كند و به 

عمر خود حدود چهار هزار مجتهد  اند: ظرف مدتآن ها علم و حكمت بیاموزد كه گفته

دانشمند درجه یك تربیت كرد كه همه آن ها به اسرار قرآن و حقایق آن آگاهی داشتند. 

یك راوي می گوید: وارد مسجد كوفه شدم مشاهده كردم چندین حلقه انسانی به وجود 

ر مباحثه اي شش نفر یا هفت نفر انسان دانشمند با یكدیگآمده این جا و آن جا در هر حلقه

اند بحث می اند و نوشتهعلمی دارند و همه آن ها در اطراف آن چه از امام صادق شنیده

كنند. لذا شهرت علمی آن حضرت در زمان خودش جهانی شده بود و شاید از آن همه 

هایی كه در اختیار مردم بوده یك صدم بیشتر اسراري كه به مردم تعلیم داده و یا نوشته

العباس تا توانستند با شهرت و مقام امامت آن ها مبارزه و ت زیرا خلفاي بنیباقی نمانده اس

العباس علم و دانش خود معارضه می كردند. بیشتر شاگردان آن حضرت از ترس خلفاي بنی

را همراه خود به گورستان بردند و دفن شدند. جرأت نمی كردند آزادانه درس و بحث داشته 



 

 

مردم بیاموزند. پس اكثریت آثار علمی آن حضرت در تاریخ باشند و حقایق قرآن را به 

مفقود شده است. چقدر زیاد كتاب و كتابخانه به دست خلفاء و یا علماي اهل سنت سوخته 

شده و یا در دریا غرق شده است. در هر صورت منصور دوانیقی به شدت ناراحت است كه 

باشد به والی خود در مدینه دستور  چرا او خلیفه باشد و اسم و رسم و عظمت با امام صادق

داد كه ببین امام صادق بعد از خود به چه كسی نظر دارد و چه كسی را می خواهد در جاي 

خود بنشاند و تعلیم و تربیت خود را به او بسپارد. وقتی كامالً مشخص و معلوم شد كه امام 

صادق را و هم امام بعد از  بعد از او كیست وظیفه داري كه هر دو را به قتل برسانی هم امام

او را تا چنین امام و امامتی در دنیاي اسالم نباشد كه خلیفه زمان تحت الشعاع شهرت آن 

ها قرار گیرد لذا امام صادق علیه السالم در وضعیت نامه خود كه امام بعد از خود را معرفی 

اي گفت: همین والی می كند پنج نفر را بعد از خود به خالفت و امامت معرفی كرد. به عده

مدینه بعد از من امام شما مردم است به او مراجعه كنید. به عده دیگر گفت: منصور عباسی 

اي مادر امام موسی كاظم به نام ام حمیده را جانشینی خود معرفی خلیفه من است و به عده

د كه این اي پسرش عبداله افطس را معرفی كركرد كه شما مسائلتان را از او بپرسید و عده

كه عارف و عالم به اسرار امامت بودند و امام را با ايپسرم جانشین من است و به عده

شناختند. فرزندش موسی كاظم را معرفی كرد. آن ها كه به اسرار مشخصات امامت می

امامت آشنا بودند می دانستند كه منصور عباسی یا والی مدینه امام نیستند و همچنین 

عبداله كه كف پاهایش معیوب است عیب ظاهري در بدن خود دارد امام  دانستند پسرشمی

نیست. كف پاهاي عبداهلل افطس یك سره مساوي بود مثل پاهاي معمولی نبود كه كف پا 

گود باشد و پشت با برآمده بایستی از نظر بدن صد در صد سالم و معتدل باشد و عیب و 

دانستند كه فرزندش امام شاگردان حضرت می ها ازها و برجستهنقصی نداشته باشد. نخبه

كاظم امام است و امام كاظم هم بعد از وفات پدرش مدتی غیبت اختیار نمود و مخفیانه 

شناس هم توصیه كرده  زندگی كرد خود را به كسی معرفی نمی كرد به آن شاگردان امام

س دولت كوشش بود كه امام را به كسی معرفی نكنند، تقیه كنند. از آن طرف جواسی

داشتند كه امام اصلی را بشناسند و او را به قتل برسانند كه دیگر امامی در عالم نباشد كه 

الشعاع قدرت و شهرت او باشند لذا حضرت پیش از وفات هم پسر خلفاء و سالطین تحت

دانشمند خود را به نام عبداله معرفی كرده بود كه قبل از وفات حضرت از دنیا رفته بود و 

عد از منصور دوانیقی كه هارون عباسی خلیفه شد و مشاهده كرد كه شاگردان امام صادق ب

جا امام صادق را به امامت و خالفت رسول خدا معرفی می كنند و دیگران را غاصب  همه

مقام آن ها       می دانند تصمیم گرفت دسته جمعی شاگردان امام صادق را قتل عام كند و 



 

 

قی نگذارد كه دین امام خود را تبلیغ و تعریف كنند. نظر به این كه امام كسی از آن ها را با

زمان را نشناخته بود و گیج بود كه چه كسی بعد از امام صادق امام است پس بهتر این بود 

كه شاگردان آن ها را به قتل برسانند. تا كسی نباشد امام زمان را تعریف كند. در این رابطه 

فرمودند كه: خداوند اراده كرد به وسیله خلفاء شاگردان امام صادق را  امام رضا علیه السالم

معذب كند كه چرا خالفت قانون تقیه و توریه اسرار امامت و نبوت را در اختیار نا اهالن می 

گذارند تا آن ها به جاي قبول امامت و خدمت به مقام امامت علیه مقام ائمه فعالیت كنند و 

گیري آن ها را فراهم كنند. در تقدیر خدا بر اساس انزوا و گوشهموجبات قتل امام و یا 

وضعیت اجتماعی مسلمانان امر دایر شد كه یا امام زمان شناخته شود و شهید گردد و یا 

امام مخفی باشد و این دانشمندان نخبه از شاگردان امام صادق دسته جمعی كشته شوند. 

ت امام صادق هم با آن ها دفن می شود و كسی اگر آن ها كشته بشوند همراه آن ها تعلیما

السالم تشخیص داد كه نیست آثار امامت یا معارف قرآن را به آیندگان برساند. امام علیه

خودش مشهور شود و شهید گردد بهتر است از این كه آن همه شاگردان امام صادق دسته 

رض هر چه هم جاسوس جمعی كشته شوند لذا از دو جا معترض خلیفه شد. پیش از این تع

ها تالش می كردند كه امام اصلی را بشناسند كمتر آگاهی پیدا می كردند. هارون وارد مكه 

شده بود براي طواف كعبه حرم را خلوت كرده بود كه هارون می خواهد طواف كند كسی 

حق ندارد همراه او طواف كند با این كه مأمورین به شدت مواظب بودند هنگام طواف خلیفه 

كسی در حرم نباشد مشاهده كردند آقایی پیشاپیش هارون الرشید به طواف مشغول است 

جلو آمدند متعرض او شوند و او را از حرم بیرون كنند. حضرت به آن ها تشر زد كه خانه 

خدا خانه شخصی خلفیه نیست كه مردم را از طواف باز دارد در این رابطه آیه قرآن را 

سواء العاكف فیه و الباد... یعنی تمام اهل عالم در كعبه و طواف  خواند كه خدا می فرماید:

كعبه حق مساوي دارند. شهري و بیابانی و روستایی همه حق دارند به زیارت خانه خدا 

بیایند و كسی مزاحم آن ها نشود. هارون كه مشاهده كرد این آقا چگونه مأموران را تشر زد 

را قدغن فرمود دانست كه او شخصیتی خیلی  و با خواندن آیه قرآن این خلوت سازي

شجاع و عالم و دانشمند است. مأموران را از تعرض به او بازداشت و بعد از طواف آن حضرت 

شناخت كیست احضار نمود و سئوآالتی مختلفی كرد و جواب شنید و باالخره را كه نمی

ندانی كنند و نگذارند دانست كه امام اصلی آن بزرگوار است دستور داد او را در بصره ز

السالم براي جلوگیري آزادانه تبلیغ كند و مردم را تعلیم دهد پس در این جا امام كاظم علیه

السالم خود را در معرض خطر قرار داد. زندانی از اعدام دسته جمعی شاگردان پدرش علیه

تر ارزش دارد شد یا به شهادت رسید زیرا آثار مقام امامت كه علم و دانش تربیت باشد بیش



 

 

آرزد. آثار وجودي هر از شخص امام هر امامی و پیغمبري به تعلیمات آثار علمی خود می

تر است.  اگر آثار وجودي ائمه كه علم و دانش آن كس و هر چیزي از وجود او مؤثرتر و الزم

ها باشد در میان مسلمانان نبود ائمه شهرت اجتاعی پیدا نمی كردند و به امامت شناخته 

شد و امام شدند در نتیجه دین خدا و آثار دینی او همه جا در تاریخ پنهان و مكتوم مینمی

ها با این كه بودند مثل این كه نبودند به هیمن كیفیت همه جا ائمه مواظب بودند كه هر چه 

 بیشتر تعلیمات آن ها گسترش پیدا كند هر چند كه در این راه كشته یا شهید می شوند.

طه كه غیبت امام زمان در جامعه در مقایسه با ظهور آن حضرت چه وضعی ایجاد در این راب

می كند و انسان ها در غیب آن حضرت چگونه زندگی می كنند و به چه مصایبی مبتال 

شوند و در ظهور آن حضرت و دوران حكومت او چه وضعی پیدا می كنند. داستان این می

ر غیاث با یكدیگر همان داستان بهشت و جهنم دو زمان یعنی زمان ظهور و زمان غیبت د

است كه انسان ها در غیبت آن حضرت گرفتار این همه مرگ و مرض و ضعف و ناتوانی و 

گرفتار ظلم و ستم و قتل و كشتار می شوند و عاقبت هم می میرند از همه معصیبت ها 

 باالتر محرومیت آن ها از علم و تعلیمات ائمه اطهار است. 

افتتاح درهاي جهنم و انسداد درهاي بهشت  "مسئله غیبت و ظهور مسئلهدرست این 

اند یعنی غیبت است لذا علماي شیعه دوران غیبت را به نام انسداد باب علم تعریف كرده"

آن حضرت باعث شده كه درهاي علم و دانش به روي مردم بسته شود و این قرآن كه هر 

بهشت به وسیله آن افتتاح می گردد از جامعه اي از آیات آن كلیدي است كه درهاي آیه

منزوي شود و علوم و اسرارش در وجودش  مكتوم بماند. خداوند در این رابطه قرآن را به 

صورت كلید درهاي علم و دانش معرفی می كند می فرماید: وعنده مفاتح الغیب ال یعلمها 

همان زندگی بهشت و زندگی اال هو و یعلم ما فی البر و البحر یعنی درهاي عالم غیب كه 

هاي عالمانه و عارفانه به نام بهشت است در اختیار خداست و آن چه در اختیار خداست در 

همین قرآن قرار گرفته است. خداوند تمامی علم خود را در همین قرآن قرار داده است و 

لم و باشند. زندگی بهشتی هم فضاي عكلید درهاي علم قرآن فقط و فقط ائمه اطهار می

قدرت خداوند متعال است. در آن فضا كه مردم آن چه می خواهند یا بدانند كه بخواهند. 

براي آن ها آماده است لذا زندگی بهشتی همه جا به آن چه مردم می خواهند و از خدا 

انتظار دارد به كیفیت اعجاز و معجزه ظاهر     می شود و در اختیار مردم قرار می گیرد. همه 

و اخبار كه از كیفیت زندگی مردم در ظهور امام زمان خبر می دهد این است كه  جا احادیث

طلبند و انتظار دارند همه جا به آن چه او براي مردم می سازد و یا آن چه مردم از او می

محض خواستن شدن است. تمامی خواهش هایی كه انسان ها در ذات خود نهفته دارند و یا 



 

 

اند همه این خواهش ها به كیفیت اعجاز و معجزه و اهش نمودهدر دوران زندگی از خدا خو

بدون زحمت در اختیار آن ها قرار می گیرد. اگر چه ظاهراً حكومت آن حضرت را بر پایه 

بعضی روایات و احادیث كه برابر عقل مردم و كمی استعداد آن ها گفته شده است حكومت 

اند و ومت انبیاء گذشته و یا ائمه دانستهآن حضرت را و تولیدات زمان حكومت را نمونه حك

اند: هفت سال حكومت می كند و به دست یك پیر زن اند تا جایی كه گفتهتعریف كرده

ها گفته شده است. الزم یهودي كشته می شود. چنین احادیثی برابر قلت استعداد شونده

ا در برابر انسان است طبق قواعد اجتهادي احادیث مختلف را كه در زمآن هاي مختلف و ی

هاي متفاوت گفته شده این احادیث و روایت ها را به یكدیگر ارتباط دهند و بهترین آن ها 

را انتخاب كنند. شاید احادیثی این چنین باشد كه آن حضرت چند سالی حكومت می كند و 

بعداً كشته می شود، در برابر احادیثی كه می گوید: آن حضرت محاكمه جهانی به وجود 

السالم می فرماید: یصلح اهلل امره فی لیله واحده. و در حدیث دیگر آورد. امام باقر علیهمی

( می فرماید: به محض ظهور جنگ در عالم 5آیه شریفه: حتی تضع الحرب اوزارها)محمد،

تعطیل می شود. آن بزرگوار با یك سخنرانی در وضعی كه خودش تمامی مردم را هر جا 

بیند مثل این كه تمام جمعیت كره زمین در یك جا جمعند، مردم هستند در محضر خود می

هم آن حضرت را رو به روي خود و نزدیك به خود می بینند. همه كس سخنرانی آن حضرت 

را به زبان خود می شنوند گرچه آن حضرت به زبان عربی و قرآنی سخنرانی كند. این 

از مغرب انجام می گیرد. در همین  سخنرانی همراه تغییر گردش كره زمین و طلوع خورشید

سخنرانی دنیا چنان وضعی پیدا می كند كه تمام مردم در هر جاي كره زمین هستند كه آن 

حضرت را نزدیك به خود و خود را در محضر او می بینند. یك صدا هم مؤمن و كافر  

ه صداي هر زنند: آمنا آمنا یا بن رسول اهلل، داد جهانی كمسلمان و غیر مسلمان داد می

پذیرد نه كسی را همه می شنوند ولیكن آن حضرت ایمان پیش از ظهور را قبول دارد و می

ایمان هنگام ظهور كه همه كس خود را در حیطه تصرف آن بزرگوار می بینند و از خوف 

كشته شدن یا منزوي شدن اظهار می كنند كه آمنا و آمنا یابن رسول اهلل ولیكن آن حضرت 

ز ظهور را قبول می كند. و درِ توبه به روي بدكاران و گناه كاران بسته  می شود. ایمان قبل ا

اند: یسّد باب التوبه عند ظهوره. در این رابطه همه جا در تعریف حكومت آن حضرت گفته

آیه قرآن هم می فرماید: فیومئذ الینفع نفس ایمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت فی 

وا انا منتظرون خداوند می فرماید: چنین روزي كه قیام آن حضرت ایمانها خیرا قل انتظر

آورند ایمانشان است و دنیا در برابر او قرار می گیرد كسانی كه در چنین روزي ایمان می

براي آن ها سودي ندارد و مورد قبول واقع نمی شود مگر كسانی كه پیش از ظهور به آن 



 

 

ان آن ها عملشان صالح بوده باشد. به مردم بگو حضرت ایمان آورده باشند و در دین و ایم

اند كه: آن حضرت در انتظار چنین روزي باشند كه ما هم در انتظار آن هستیم. همه جا گفته

براي رسیدگی به حساب مردم ظاهر می گردد نه این كه فقط مردم را به دین خدا دعوت 

ن یا عدم قبول آزاد باشند. كل كند. یكی قبول كند و دیگري قبول نكند و مردم در قبول دی

بشر در حیطه قدرت و تصرف آن بزرگوار قرار می گیرند. كفار و جنایت كاران تاریخ در صفر 

زندگی واقع می شوند كه در این حدیث می فرماید: یخرج ایدیهم صفرا. و مؤمنین و انسان 

به مردم می نهایت ثروت و قدرت یگانه فیضی كه از آن حضرت هاي صالح و مؤمن در بی

 رسد و با آن فیض آن چه می خواهند در اختیارشان قرار می گیرد دعاي مستجاب است. 

اند و اجابت نشده بعد از تمامی خواهش ها و دعاهایی كه پیش از ظهور از خدا خواسته

ظهور اجابت می شود. در نتیجه گروه كافر و ظالم و منافق در محرومیت مطلق قرار می 

هایی كه از ظلم به آن ها و همراه آن ها نیست مگر عوارض و محكومیتا گیرند و چیزي ب

خود و ظلم به بندگان خدا همراه دارند. محكوم به عذاب هایی هستند كه در دنیا به جان 

ها و سوخت و سازندگی ها و در معرض انتقام ها و غصهاند مانند جراحتخود انداخته

اند. این خصیصه كه همه كه در دنیا به آن ها ستم كردهمظلومینی قرار           می گیرند 

از خصایص  همراه تعریف قیام آن حضرت گفته شده )یسد باب التوبه و یخرج ایدیهم صفرا(

آخرت و قیامت است. فرق بین زندگی دنیا و آخرت همین است كه مردم در دنیا آزادند. 

به كار آن ها ندارد ولیكن در عالم  مؤمن باشند یا كافر، ظالم باشند یا عادل. كسی كاري

آخرت آزادي از مؤمن و كافر سلب می شود و همه در تصرف مقام امامت و والیت قرار می 

گیرند و تصرف والیت و امامت بر مردم چنان است كه نیت گناه و معصیت از آن ها سلب می 

وال امیرالمؤمنین شود چه برسد كه آزادانه مرتكب گناه و معصیت شوند كه در این رابطه م

اال و فی غدٍ و سیأتی غدٌ بما ال تعرفون  به رؤساي زمان خود خطاب می كند می فرماید:

یأخذ الوالی من غیرها عُمّالَها علی مَساوي اعمالِها... خطاب می كند به رؤساي تاریخ كه 

فردا آزادانه هر چه بخواهند ظلم و جنایت می كنند می فرماید: آگاه باشید كه فردا و 

دانید. آن والی بزرگ الهی ظاهر می خواهد آمد با حساب هایی و حوادثی كه امروز نمی

گردد و بر والیان و قدرتمندان شما حاكمیت پیدا می كند و به حساب آن ها می رسد. نمونه 

این اخبار و روایات و آیاتی كه در تعریف قیام آن حضرت نازل شده است و برگشت اموات 

زمان آن حضرت همه این ها دلیلی است واضح و كامل كه قیام آن حضرت به زندگی در 

قیامت است و او براي رسیدگی به حساب ها ظاهر  می شود. چنان كه موال در حدیث دیگر 

می فرماید: الیوم عمل و الحساب و غدا حساب و ال عمل. همه جا كلمات ساعت و قیامت و 



 

 

آن  و تطبیق شده است و چه عجایبی در زمانفرداي قیامت به قیام آن بزرگوار تعریف 

حضرت ظاهر می گردد كه همه از نوع معجزات است. لذا در این جا امام ها حسرت دل خود 

 را اظهار می دارند كه اي آقا! تا كی در فراق تو حیران و سرگردان باشیم؟.

عنی و محتوا تر در تمامی این جمالت، كه حقیقتاً جمالتی است از نظر مجمله ایست عجیب

معجزه، گرچه از نظر عبارت و تركیبات عادي باشد و دیگران بتوانند چنین جمالتی را اظهار 

كنند. درست همان طور كه قرآن از نظر محتو و معنی معجزه است نه تنها از نظر قرائت و 

عبارت. معروف است می گویند: مسیلمه كذاب كه ادعاي پیغمبري داشت مدعی بود كه من 

اي می توانم بگویم. در برابر آیاتی كه خداوند می یا آیه نند پیغمبر اسالم سورههم ما

فرماید:  و الذاریات ذروا فالحامالت وقرا... الی آخر، جمالتی نظیر آن ها ایراد كرد گفت: 

والزارعات زرعا و الحاصدات حصدا و الطاحنات طحنا و الخابزات خبزا و االكالت اكال !! از اول 

داستان دهقانی را به صورت قرآن ذكر می كند كه دهقان ها و بیابانی ها به معانی آن  تا آخر

ها و دانشمندان. در برابر سوره والذاریات كه خداوند متعال داستان آشناتر هستند از شهري

رشد بشریت را و به ثمر رسیدن زندگی انسان را و مسئولیت بار گناه را تعریف می كند این 

در شكل و قیافه نظیر یكدیگر است و شباهتی به یكدیگر دارد لیكن از نظر جمالت گرچه 

معنی و محتوي بسیار از یكدیگر فاصله دارند كه خداوند در این آیات رشد شجره انسان را 

تعریف می كند تا روزي كه از وجود خود ثمراتی به صورت زندگی بهشتی و یا زندگی 

معنی و محتوي كه اگر تمامی دانشمندان عالم  جهنمی ظاهر گردد. جمالتی است از نظر

جمع شوند بدون تفسیر امام    نمی توانند معنی و محتوي آن را درك كنند چه برسد كه 

 بتوانند آن معنی و محتواي را در قالب چنین كلماتی ذكر كنند. 

نظر معنی و دعاهایی كه از ائمه وارد شده و یا احادیث و اخباري كه از آن به یادگار مانده از 

محتوي معجزات علمی است. همان طور كه انسان ها نمی توانند صنعت كوچك یا بزرگی 

نظیر صنایع طبیعی بسازند مثالً قطره آبی بسازند یا قبضه خاكی درست كننده یا برگ 

اي خلق كنند، نمی توانند جمالت و عباراتی با این معنا و محتوي كه درختی و گل و میوه

اند بسازند زیرا ائمه اطهار در ارتباط با حقایق حوادث علوم گذشته تا ازل و امام ها گفته

علوم آینده تا ابد و حقایق موجود تا انتها بر تمامی این علوم احاطه وجودي دارند. تمامی 

ها مانند حبه و دانه اي است كه كف دست ها و موجوديها و آیندهعالم آفرینش و گذشته

تمامی آثار آن از نظر فرهنگی و علمی كه از خدا و ائمه اطهار به صورت آن ها باشد. اسالم و 

ها یا حدیث و روایت گفته شده نمونه خالیق و صنایعی است كه خداوند در دعاها و زیارت

سطح كره زمین و فضاي آسمان خلق كرده است، معجزات علمی است. از جمله معجزات 



 

 

ست كه در فراق آن حضرت گفته شده است. و مخصوصاً همین جمالت ا همین دعاي ندبه

 امام كه چنین درد دلی دارد و سوزش قلبی در فراق آن بزرگوار پیدا كرده است می گوید:

 عزیز علی ان اجاب دونك و اناغی:

اي امام بزرگوار! اي امام غایب! براي من بسیار سخت و ناگوار است كه در غیبت تو و یا  

فراق تو به چنین مصیبتی مبتال شوم كه انسانی غیر از شما بر من حاكمیت پیدا كند و براي 

ها و رقص و آوازها مرا به خود من داستان و افسانه و شعر و حدیث بخواند. با افسانه سرایی

ت خود جلب و جذب كند. می گوید: عزیز علی عن اجاب دونك و اناغی. بسیار بر و حكوم

من سخت و ناگوار است كه مانند كودكی باشم گرفتار پدر و مادري كه مرا بدزدند و سرقت 

اي را كه كنند و روي زانوي خود بگذارند، دست به سر و صورت من بكشند و مانند بچه

بخوانند و با رقص و آواز و الالیی مرا به خود جلب و جذب  اند الالیی گویند و شعردزدیده

كنند. خود را به صورت پدر و مادر مهربانی در ارتباط با من معرفی كنند با این كه در واقع 

اند تا در انتها مرا با برده قرار دادن و یا مرا از پدر و مادر واقعی من دزدیده و سرقت نموده

كسی فروختن مرا در دامن خود بپرورانند. حكومت هاي غیر گوشت تن مرا خوردن و یا به 

اند و اي را دزدیدهالهی را تشبیه می كنند به سارقان و دزدانی كه دختر بچه یا پسر بچه

بوسند تا روزي كه به رشد واقعی خود برسد و او روي زانوي خودشان با ناز و نوازش او را می

ومت هاي ظالم و جابري كه ارتشی می سازند و را طعمه و لقمه خود قرار دهند. آیا حك

هاي قدرت و حكومت جوانان مردم را استخدام          می كند و آنان را براي استحكام پایه

فرستند این جنگ و گشتار براي تأمین سعادت سربازانی است كه خود به میدان جنگ می

خود تا با فدا كردن این جوانان و هاي قدرت اند یا براي تحكیم پایهآن ها را استخدام نموده

سربازان بتوانند براي خود كاخی مجلل و  قصري مزین به طال و جواهرات براي خود بسازند. 

آیا سربازي كه به امر معاویه به جنگ علی بن ابی طالب آمده با سربازي كه با امر خدا و امر 

وند و كشته می شوند، امام بر حق به میدان جنگ او رفته است و این هر دو فدا می ش

محصول این فداركاري و كشته شدن براي این دو سرباز مقتول چیست؟. سرباز معاویه چه 

اي دارد اگر بن ابی طالب چه بهره  اي دارد اگر معاویه را به قدرت برساند و سرباز علیبهره

حق در  علی را به قدرت برساند؟. درست همان داستان بهشت و جهنم است. سرباز امام بر

مسیر فداكاري كه امام خود را به قدرت می رساند زندگی بهشتی براي خود و دیگران می 

سازد و او را شهید راه خدا می دانند اما سرباز معاویه در مسیر فداكاري خود جهنمی براي 

خود و ارباب خود می سازد. بهشت و جهنم واقعی همان دو نوع حكومت است كه اگر انسان 

میت حق قرار گیرند محصول این فداكاري پیدایش زندگی بهشتی براي بشریت در حاكها 



 

 

است و اگر در دایره حكومت ظالم و باطل قرار گیرد محصول این فداكاري جهنم كذا و كذا 

براي خود و بشریت است. بهشت و جهنم معمول و موصوف در كتاب خدا كامالً ثمرات 

اشد. امام كه در غیبت امام زمان خود را مانند بوجودي این دو نوع حكومت حق و باطل می

كودكی می داند كه سرقت شده و روي زانوي دزد سارق نشسته دست به سر و صورت او 

بوسند با شعر و آواز او را سرگرم می كنند تا بعد از آن كه به ثمر رسید كشند و او را میمی

هاي قدرت آن ها ي كند تا پایهو جوانی نورس شد لقمه لذیذي براي آن ها باشد كه فداكار

را محكم كند، در این رابطه می گوید: اي امام غایب! اي پدر واقعی مهربان ما! در غیبت تو 

ایم و ما را با ایم گرچه روي زانوي سارق نشستهمانند همان كودكانی هستیم كه سرقت شده

ه لذیذي براي بوسه و الالیی و خوانندگی سرگرم می كنند ولیكن عاقبت طعمه و لقم

 باشیم.سارقان خود می

 در این جمالت:

الی متی احار فیك یا موالي و الی متی و اي خطاب اصف فیك و اي نجوي، داستان طوالنی  

آورد. در واقع ائمه اطهار علیهم السالم با این دعاها و شدن غیبت آن حضرت را به زبان می

باشد. ما شیعیان و دوستان آن ها میجمالتی كه در این دعاها گفته می شود زبان حال 

شیعیان در فراق امام زمان علیه السالم در صورتی كه بدانیم در پناه حكومت او چه وضعی 

داریم و در شعاع حكومت دیگران و در دوران غیبت زندگی ما چگونه و چطور است كه 

ئمه زبان حا درست فاصله این دو زندگی از یكدیگر همان داستان بهشت و جهنم است لذا ا

اند. از آن جمله الزم است ما را در دوران غیبت امام زمان در این جمالت منعكس نموده

اش بدانیم زبان حال ما در فراق امام زمان مانند انسانی كه منتظر است پدرش یا مادر واقعی

از مسافرت برسد و در حال انتظار چه وضع و چه حالی دارد. حال و وضع متنظرین چنین 

ست كه امام می فرماید: تا كی در فراق تو متحیر و سرگردان باشیم، تا كی در فراق تو اسیر ا

این و آن باشیم كه انسان هاي ظالم و جابر یا ناقص و قاصر بر ما حكومت كنند و این حالت 

ها و انتظار براي ما قابل تحمل نیست. یكی از مصائب بزرگ براي منتظرین شمارش ساعت

باشد. انسان هایی كه در حال غفلت زندگی می كنند و منتظر روزها میشبانهها و دقیقه

 اند و زندگی می كنند. كسی و چیزي نیستند، به وضع موجود خود قانع شده

شبانه روز و سال و ماه براي آن ها طوالنی نیست، شبانه روز یا سال و ماه در حال غفلت و 

آید ولیكن همین شبانه روز براي انسانی می خبري یك دقیقه و یا یك ساعت به حساببی

باشد كه بیاید در زندان را باز كند و او را كه در زندانی حبس شده و در انتظار قدرتی می

اي برابر یك ساعت و هر ساعتی آزاد نماید این شبانه روز براي زندانی منتظر فرج هر ثانیه



 

 

و این طول مدت مصیبت بزرگی است  كشدبرابر یك ماه و هر ماهی برابر چند سال طول می

دادند. كه امام شما بعد از صد سال یا براي انسان هاي منتظر. اگر به ما انسان ها خبر می

هزار سال ظاهر می شود زمان ظهور حضرت را معین می كردند، براي منتظرین خیلی سخت 

از دو هزار سال است و ناگوار نبود. خیال آن ها راحت بود كه فرج بعد از هزار سال یا بعد 

اي ولی براي ظهور آن حضرت وقت معین نشده گرچه به صورت عالمت هاي ظهور تا اندازه

اند ولیكن زمانی براي ظهور معین نشده زیرا مقام آن زمان ظهور را به نمایش گذاشته

حضرت با دالیل محكم و مبرم از كتاب و سنت ثابت شده است كه قیام آن حضرت قیامت 

امت هم براي اهل ایمان و تقوا فرج كامل و بهشت موعود است و براي بدكاران و است. قی

جنایت كاران جهنم موعود است. یكی از دوستان خدمت امام صادق علیه السالم می رسد 

عرض می كند: هل للمأمول المنتظر من وقت یوقته اهلل. عرض می كند: یا بن رسول اهلل! آیا 

كه مرجع تمامی آرزو و آمال بشر است، وقتی معین شده تا  براي ظهور آن امام بزرگوار

بدانیم چه زمانی ظهور   می كند؟ امام در جواب می فرماید: حاش هلل ان یوقت بوقت یعلمه 

الناس. انه هو الساعه فی كتاب اهلل ال یعلم احد ظهور الساعه اال اهلل. یخاطب اهلل رسوله و 

پرسند كه ساعت ا فیما انت من ذكریها. از تو مییقول: یسئلونك عن الساعه ایان مرسیه

قیامت كی است شما كجا هستید با آشنایی به ساعت قیامت. ساعت قیامت علمی است 

مخصوص خداوند متعال و جاي دیگر می فرماید: ال یجلیها لوقتها اال هو ثقلت فی السموات 

قیامت و سایر اسماء  و االرض. همه جا آیات قرآن و احادیث وارده ساعت قیامت و كلمه

اند. امام صادق هم در این حدیث كه روایت كننده قیامت را مربوط به ظهور امام زمان كرده

آن مفضل ابن عمر یكی از شاگردان آن حضرت است تمامی كلمات ساعت و قیامت را 

كس به جز خدا نمی داند. مربوط به ظهور امام می داند و می فرماید: چنین زمانی را هیچ 

اند: پس انسان هایی كه دنیا را براي خود به صورت زندان      می بینند و چنانند كه فرموده

الدنیا سجن المؤمن و جنه الكافر. آن ها دائم در انتظار ظهور امام هستند و این روز شماري 

یا دقیقه و ساعت شماري یا سال و ماه شماري براي منتظرین بسیار سخت و ناگوار است. 

ت متی احار فیك یا موالي و الی متی، حاالت شخص منتظر را كه دائم به در زندان این جمال

نماید. بدیهی است كه طوالنی شدن نگاه می كند كی باز شود و آزاد گردد منعكس می

غیبت براي منتظرین واقعی آن حضرت كه این زندگی را به صورت زندان می بینند و ظهور 

بهشت و نجات از این زندان حالت زندان براي آن ها بسیار صورت باز شدن در حضرت با به 

سخت می گذرد زیرا حقیقتاً هر ساعتی براي آن ها برابر یك شبانه روز و هر شبانه روز برابر 

اند كه: این مرگ معمولی براي انسان هاي یك ماه و یك سال طوالنی می شود. لذا گفته



 

 

كه یكی از منتظرین واقعی آن حضرت است و  عارف و منتظر، فرج است. موال امیرالمؤمنین

طالب آید می گوید و اهلل ال ابن ابیاین دنیا حقیقتاً براي آن حضرت زندانی به حساب می

آنس با الموت من الطفل یبتدي امه یعنی به خدا قسم انس علی به ظهور مرگ بیشتر است 

ا مربوط به زمان ظهور از انس كودك شیرخوار به پستان مادرش. زیرا حضرت نجات خود ر

مرگ را در دوره غیبت  آن حضرت می داند.  امام ها منتظرین واقعی ظهور هستد و حقیقتاً

فرج خود می دانند.چند ساعتی بر آنها می گذرد زمان ظهور می رسد كه صاحب ملك 

و عظیم الهی هستند. خداوند به آن ها وعده می دهد لقد آتینا آل ابراهیم الكتاب و الحكمه 

آتیناهم ملكا عظیما. خداوند می فرماید: براي اوالد نخبه و برجسته ابراهیم خلیل كه همین 

نهایت زمان، ایم كه نه مرز زمانی دارد در بیامام ها هستند سلطنتی بدون مرز معین كرده

نهایت مكان، نه هم مرز كمی دارد كه سلطنت بر تمامی انسان نه هم مرز مكانی دارد در بی

اریخ است، نه هم مرز كیفی دارد كه همه كس و همه چیز در تمامی حاالت و حركات و هاي ت

ساعت هاي زندگی در تصرف آن ها است. همان بهشتی كه خدا می فرماید خالدین فیها 

اي از خدا دارند  اكنون در این زندگی دنیا گرفتار ابدا. پس امام هایی كه یك چنین وعده

اند. معلوم است كه این زندگی چقدر سخت براي آن ها دهدشمنان حسود و عنود خود ش

ناگوار است. دائم در انتظارند كه مرگشان برسد كه با مرگ فوري متصل به ظهور امام زمان 

 می شوند، فرج آن ها و فرج تمامی اهل عالم می رسد. 

ق تو و باز در جمالت دیگر می فرماید: براي من بسیار سخت و ناگوار است كه من در فرا

مصیبت زده و ناالن باشم و در فراق تو بگریم اما سایر مردم در غیبت تو مشغول به رقص و 

شادي باشند و تو را به حال خودت واگذار كنند.حقیقتاً مسئله انتظار برابر معرفتی كه مردم 

  به بركات وجودي آن حضرت دارند از نظر رنج انتظار و زحمت و مشقت انتظار باال و پایین    

ها و شوق و نشاط ها براي انسان می رود. زیرا تمامی خوشی ها و آسایش ها و رنج و زحمت

مولود علم و معرفتی است كه به زندگی موجود و زندگی آینده دارد. موفقیت انسان در دنیا 

و آخرت و از همان ابتداي تولد تا انتها، مولود علم و دانش اوست. كودكی كه تازه از مادر 

میرد و عقلش نمی رسد كه آب ه اگر كنار نهر آبی باشد كه كه از تشنگی میمتول شد

تشنگی را برطرف می كند از دنیا می رود و نمی تواند از آب استفاده كند. زیرا استفاده از 

ترین غذاها براي آب مولود فهم كودك است كه بداند آب تشنگی را برطرف می كند. طبیعی

و همین مكیدن را بایستی یاد بگیرد، مادر پستان خود را  كودك مكیدن پستان مادر است

ریزد و كودك یاد می گیرد كه غذایش به دهان كودك می گذارد و شیر به دهان كودك می

در پستان مادر است ولیكن حیوانات چنین نیستند. در مسیر غریزه و اقتضاي روانی بدون 



 

 

حض تولد دنبال پستان مادر خود می روند این كه بفهمند فعالیت می كنند. بره و بزغاله به م

مكند حركت آن ها غریزي و طبیعی بدون علم و معرفت است ولیكن حركت انسان و می

همه جا به سوي آن چه می خواهد در دنیا و آخرت مولود علم و معرفت است. این همه 

نیروي حیات مند شده اند ترقیات در زندگی بشر پیدا شده و این همه از منابع طبیعی بهره

اند و بر منابع طبیعی در زمین و آسمان و حركت و نور و روشنایی را به اختیار خود گرفته

اند ولیكن حیوانات همان طور مانند عصر حجر در صفر معلومات مانده و براي مسلط شده

اند تهیه كنند. خدا با خلقت حیوانات و آفرینش آن ها نعمت خود النه و دانه اي نتوانسته

نهایت زمانی كه لم و معرفت را به ما انسان ها آموزش می دهد. پس از ابتداي تولد تا بیع

زندگی در اختیار انسان است رمز موفقیت او از منابع ثروت و طبیعت الهی همه جا مولود 

مندي او از منابع طبیعت ضعیف است علم و معرفت است. علم و معرفتش ضعیف باشد بهره

مندي او از منابع ثروت بسیار قوي خواهد بود. ش باال و قوي باشد بهرهو اگر علم و معرفت

اي در اختیار خود دارد، مادر زندانی دائم یك مادر زندانی می شود و كودك شیر خواره

ناراحت است در این انتظار كه كی درِ زندان باز شود و او آزاد گردد ولیكن كودك شیرخواره 

نمی كند و خود را زندانی نمی داند زیرا مادر معرفت دارد اي حبس خود را احساس او ذره

كه آزادي چه نعمت بزرگی است كه از او سلب شده ولیكن كودك معرفت ندارد. داستان 

بشریت و حكومت الهی به اراده خدا یا به اراده امام زمان همین مسئله قلت و كثرت معرفت 

ساس می كنند كه چگونه در این زندگی تر بیشتر احاست. انسان هاي مؤمن و عارف و عارف

اند و می دانند كه ا گر در دایره حكومت خدا و امام زمان قرار گیرند چه دنیا زندانی شده

موفقیت بزرگی دارند. لذا این دعاي ندبه زبان حال همان انسان هاي عارف و عالمی است كه 

ت می بینند لیكن انسان هاي خود را در این زندگی دنیایی مانند انسانی كه زندانی شده اس

كافر كه فاقد علم و معرفت الهی انسانی هستند و این زندگی دنیایی را میدان بازي خود 

اند هرگز احساس ناراحتی ندارند. آن ها امام و پیغمبر نمی شناسند و یا خداوند قرار داده

ت خودشان متعال را نمی شناسند كه زندگی به دست آن ها چگونه و چطور است و به دس

چگونه و چطور لذا خداوند این زندگی دنیا را پیش از ظهور امام زمان كودكستان و میدان 

انما الحیوه الدنیا لهو و لعب... یعنی این زندگی دنیا از  بازي كودكان می شناسد می فرماید:

ان است. كودكستان و میدان بازي كودك )عج(تولد تا مرگ و یا از هبوط آدم تا قیام امام زمان 

لذا در این جمالت ائمه علیهم السالم زبان حال دو گروه مؤمن و كافر را تعریف می كند می 

 گوید:

 عزیز علی ان ابكیك و یخذلك الوري...



 

 

اي امام! بسیار زندگی براي من سخت و ناگوار است كه من در مصیبت فراق تو بگریم ولیكن 

گار غیبت تنها بگذارند و یاري نكنند. براي سایر مردم به بازي مشغول شوند و تو را در روز

من خیلی سخت و ناگوار است كه این مصیبت غیبت و جدایی دوستان از تو خیلی سخت و 

ناگوار باشد و مردم در حال غفلت به بازي و خوش گذرانی مشغول باشند و باز آرزو می كند 

با من هم ناله و هم گریه كه اي خدا! یك انسان عالم و عارف پیدا می شود كه در فراق تو 

زده باشد، كسی پیدا می شود باهم بنشینم و با صداي بلند در فراق تو بنالیم باشد و مصیب

و با گریه بلند خود و پر صداي خود حق فراق تو را ادا كنیم آیا مردي یا زنی پیدا می شود 

ود او را كمك كنم هر هاي خمانند من گرفتار جزع و فزع و آه و ناله باشد تا من هم با گریه

دو با هم مانند كسی باشیم كه خاري به چشم او فرو رفته است و نمی تواند آن خوار را از 

چشم خود خارج كند؟. آیا چنین چشمی پیدا می شود كه خار به آن خلیده باشد تا من هم 

بیابم تو را در مصیبت با او شریك باشم؟. و باز می گوید اي پسر پیغمبر! آیا راهی دارم تو را 

پیدا كنم و به مالقات تو نایل شوم و در خدمت تو باشم. آیا چنان روزگاري پیدا می شود كه 

هاي ظهور تو را كه طلوع خورشید از مغرب باشد ببینم و فرداي آن روز حركت كنم و نشانه

 مند شوم؟ ايبا ذوق و نشاط به طرف تو سرعت گیرم و از مزایاي حكومت و زندگی تو بهره

پسر پیغمبر! آیا می شود روزي خود را به آن چشمه آب حیات برسانم و حیات ابدي پیدا 

كنم آیا می شود آب گواراي حكومت تو را و ظهور تو را بیاشامم و لذت آن را بچشم كه 

خیلی فراق تو طوالنی شده است. آیا زمانی را خواهم دید كه صبح و شام به مالقات شما 

یدار شما روشن گردد. آیا زمانی خواهد شد كه پرچم نصرت و یاري نایل شوم و چشمم به د

خدا را به دست تو ببینم و در پناه تو به سوي آن فرج كامل حركت كنم؟. اي پسر پیغمبر! 

ایم و همه جا آیا زمانی خواهد شد كه ببینم من و تمامی اهل عالم در اطراف تو حلقه زده

می شود چنان روزگاري را ببینیم كه زندگی بشریت  منتظر دستور و فرمان تو باشیم؟. آیا

در شرق و غرب پر از عدالت و محبت تو شده باشد كه زن و مرد آزاد و بدون گرفتاري در 

همه جاي عالم حركت كنند و آزادانه به هرجا بخواهند بروند و بنشینند و از نعمت هاي خدا 

و تحت  ه دشمنان تو خوار شدهاستفاده كنند. آیا روزگاري خواهد شد كه ببینم چگون

و به صفر و  اند و ببینم چگونه كفار در زندگی خود كوبیده شدهتعقیب قدرت تو قرار گرفته

اند و ریشه زندگی كفر و گناه از كره زمین كنده شده و شجره كفر زیر صفر تنزل پیدا كرده

 و گناه چگونه خشكیده شده است؟ 

ت در غیبت آن بزرگوار خود چهارده معصوم و انسان مصداق كامل یك چنین حاالت و حركا

 زندان طبیعی و قرار دادي:



 

 

 مند شوند.هایی هستند كه زندگی را چنان كه هست از جانب خدا بشناسند و بهره

در این جا الزم است كمی هم در اطراف زندان هاي طبیعی و زندان هاي مصنوعی بحث 

این زندگی دنیا از تولد تا مرگ و یا هبوط آدم تا السالم همه جا كنیم كه ائمه اطهار علیهم

قیام قائم زندان شناخته و همه جا فرموده اند: الدنیا سجن المؤمن و جنه الكافر. دنیا براي 

مؤمن زندان و براي كافر بهشت است. زندگی دنیا این زندگی را می دانند كه از مسیر 

قابل ظهور است. انسان ها در زندگی  برداري و استفاده از علت و معلول هاي طبیعیبهره

دنیا به میزانی موفقیت پیدا می كنند كه بتوانند با رنج و زحمت از مسیر طبیعت و استفاده 

از این علت و معلول ها مانند سرماها و گرماها و باد و طوفان و برف و باران و تأثیر ماه و 

ز این علت و معلول ها بهتر و خورشید و ستارگان و امثال آن ها استفاده كنند. هر چه ا

بیشتر در اختیار آن ها قرار گیرد بیشتر و بهتر امكانات پیدا می كنند و به ثروت ها و نعمت 

 ها می رسند. 

امام در حدیثی از قول خداوند تبارك می گوید كه: خداوند به زمین دستور داد كه تا انسان 

نانی نرسانی، بگذار با رنج فراوان مختصري  اي و لقمهها را به رنج نیاندازي، به آن ها بهره

براي خود زندگی بسازند و از نعمت هاي خداوند متعال استفاده كنند. اگر درست انسان ها 

ارقام موفقیت خود را و استفاده از نعمت ها را با ارقام رنج و زحمتی كه متحمل می شوند تا 

رهند و چه مرض هایی را ت ها میزمانی كه با مدفوعات خود از رنج و زحمت غذاها و شرب

برداري متحمل می شوند تا مختصر سالمتی پیدا كنند با یكدیگر بسنجند، ارقام لذت و بهره

نهایت است و عاقبت هم در در برابر ارقام رنج  و زحمت صفر و یا عدد ضعیفی در برابر بی

و انسان ها را به فنا  این زندگی دنیا مرگ انسان و عوامل مرگ بر عوامل حیات غلبه می كند

اي از آیات قرآن كه می السالم در تفسیر آیهكشاند. لذا ائمه اطهار علیهمو نابودي می

فرماید: ما اصابكم من مصیبه فبما كسبت ایدیكم و یعفوا عن كثیر. در تفسیر این آیه 

ت خود اند: ضعف و ناتوانی و پیري انسان و در انتها مرگ و نابودي به دسشریفه فرموده

انسان واقع می شود. هر كس مرده خودكشی نموده است. مرگ به اراده خداوند تبارك و 

تعالی واقع نمی شود بلكه به جهل انسان و ناتوانی او است. لذا این كه بتواند درست و بدون 

افراط و تفریط از منابع طبیعت استفاده كند خواهی نخواهی مانند مرتاضان و ریاضت كشان 

فریط قرار می گیرد و یا مانند پرخوران و شكم بارگان در جهت افراط واقع می در جهت ت

شود. كسی پیدا نمی شود گرچه بسیار آشنا به طبیعت و عوامل طبیعت باشد بتواند در خط 

مستقیم بدون افراط و تفریط از منابع طبیعت استفاده كند. كسی می تواند حیات خود را 

از آب و خاك انسانی یا حیوانی بسازد. به همان میزان كه به  حفظ كند كه بتواند مانند خدا



 

 

اسرار خلقت و اسرار صنعت خدا بی اطالع هستیم و جاهل به حقایق صنعت و طبیعت 

 باشیم، به همان میزان به بهداشت خود و حفظ سالمتی خود جاهل و نادان هستیم.می

 ر طب و بهداشت وقتی كنار سفره شاید باور نكنیم كه یك دكتر حاذق دانا و توانا به اسرا

نشیند و یا در برابر حوادث طبیعت و روز و شب قرار می گیرد هزاران عامل مرض و ضد می

سالمتی در وجود خود تولید می كند كه اگر خداوند آن عوامل را آزاد بگذارد و از بین نبرد 

مرگ و مرض در این میرد و از دنیا می رود. حكمت همان جا كنار سفره یا ساعت دیگر می

زندگی دنیا مربوط به تقدیر حتمی خداوند متعال نیست كه هر كس در این زندگی قرار 

گیرد حتماً بایستی بمیرد، حیات انسان كامالً  عقالنی و منطقی است. حیات انسان نعمت 

بزرگی از نعمت هاي خداوند متعال است ولیكن مرگ انسان غیر منطقی و غیر عقالیی 

 باشد.می

میرند و یا مشرف به مرگ می شوند می توانند بر تقدیر خدا اعتراض انسان هایی كه می

كنند كه اگر حیات ما منطقی بود و ما را آفریدي مرگ ما غیر منطقی است چرا ما را زنده 

ها چشانیدي و بعد ما را به فراق آن مبتال نمودي و به دایره نمودي و مزه زندگی را به ذایقه

ي. اعتراض منطقی است ولیكن اگر جواب خدا این است كه همان طور كه مرگ كشانید

ام، غیرمنطقی است زیرا این ام مرگ را هم براي شما مقدر نمودهحیات براي شما مقرر كرده

مسئله به جاي خود ظلم است كه خداوند مزه زندگی را به كام كسی بچشاند و او را به دنبال 

بیاندازد و بعد به زندگی او خاتمه دهد. شاعر عرب در حفظ حیات حركت دهد و به زحمت 

شعر خود می گوید: طبیعت آن چه را به ما داده دو مرتبه از ما پس می گیرد، اي كاش از 

چشانید كه دو مرتبه از آفرید و مزه زندگی را به كام ما نمیهمان ابتداء بخیل بود ما را نمی

قرار دهد. ایراد خیلی منطقی و عقالیی است و ما بگیرد و داغ فراق زندگی را در دل ما 

جواب منطقی الزم دارد. جواب آن، همان آیه شریفه است كه خدا می فرماید: حیات شما و 

نعمت هایی كه به شما می رسد به اراده من است. من شما را زنده می كنم و به زندگی 

اه و معصیتی كه مرتكب می رسانم ولیكن شما در اثر خود رأیی و خود خواهی و در اثر گنمی

كُشید. مردن شما مانند كشته شدن شماست. كشانید و میشوید خود را به دیار مرگ می

اي را با اسلحه نازل می كند و دستور می دهد كه اید خداوند پیغمبري را یا فرشتهآیا دیده

ت نموده و بندگان خدا را بكشد؟. هر مأموري از جانب خدا آمده عوامل حیات شما را تقوی

عوامل مرگ و مرض شما را تضعیف كرده است ولیكن همان طور كه در رحم مادر تسلیم 

خدا بودید و خداوند توانست از آب و خاك ساده انسانی بسازد و شما را خلق كند در این 

زندگی دنیا هم از تولد تا مرگ الزم است تسلیم خدا باشید به رأي و فكر خود در كار خدا 



 

 

شدید و به زندگی ود مداخله نكنید كه در این صورت در بهشت متولد میحفظ حیات خ

شد ولیكن با خود رأیی و مخالفت با دادید و مرگ و مرض براي شما مقدر نمیخود ادامه می

خدا و اولیاء خدا كه از دایره اطاعت خارج شدید در اثر افراط و تفریط جاهالنه و احمقانه در 

خود را كشتید و به دیار مرگ كشانیدید ولیكن خدا باز دو مرتبه  استفاده از نعمت هاي خدا

خدا به حیات شما ادامه شمار را زنده می كند و در دایره دین خود و اطاعت از خدا و اولیاء 

می دهد. پس حقیقتاً مرگ و مرض مولود جهل انسان و حركت افراطی انسان است كه خود 

حبس در طبیعت. دنیا زندان است چنان است كه كشاند. همین طور را به دیار مرگ می

اند: الدنیا سجن المؤمن. این یك زندان طبیعی به اراده انسان است كه خداوند یك فرموده

دوره كودكستانی از تولد تا مرگ براي انسان دایر نموده تا بفهمد همان طور كه در رحم 

م است تسلیم خدا باشد تا مادر تسلیم خدا بوده در این كودكستان زندگی دنیا هم الز

خداوند او را و سالمتی او را حفظ كند و مرگ و مرض را از او برطرف نماید ولیكن انسان ها 

خالف رأي خدا و خالف تقدیر و فرمان او در این زندگی دنیا فعالیت می كنند. خواهی 

بس خانه میرند. این زندگی دنیا یك حنخواهی مرگ و مرض براي خود تولید می كنند و می

اطالع  طبیعی است. به همان میزان كه انسان به اسرار خلقت خود و ساخت و ساز خود بی

است و یك طبیب دانشمند هر چند زیاد متخصص باشد نمی تواند رگی یا عصبی یا قطره 

اطالع است. یك دكتر خونی در وجود انسان خلق كند، به عوامل حفظ حیات هم جاهل و بی

معالجه مریض هزاران رگ و عصبی را كه از موي باریك تر است پاره می با جراحی خود در 

كند، كجا عقلش می رسد كه دو مرتبه این رگ ها و اعصاب مویی را به هم وصل كند و خون 

را كه چشمه حیات است در بدن انسان به جریان اندازد. پس این دكتر بسیار دانا و توانا هم 

اختیار گرفته است به قتل می رساند ولیكن خداوند  كشد و هم مریضی كه درخود را می

متعال كه در این كودكستان دنیا مقدر كرده است انسان چند روزي زندگی كند و تربیت 

شود، مانع مرگ و مریضی می شود كه به توسط خود انسان یا دكتر معالج او تولید شده 

ا می كند كه صد در صد است. نتیجه بحث این است كه انسان در صورتی ادامه حیات پید

تسلیم اراده و قدرت خدا باشد و از خود رأیی و خود مختاري بترسد و پرهیز كند و چنین 

اولیاء خدا كه زندگی آخرت باشد قابل تصور است.  تقوا و پرهیزي در دایره حكومت خدا و

ی پس دنیا كه همین زندگی از تولد تا مرگ باشد یك زندان طبیعی براي بشریت است یعن

زمین و آسمان و كوه و دریا و صحرا و عوالم دیگر انسان را در این زندگی محاصره نموده و 

حبس كرده است و جز خدا كسی نمی تواند درهاي مقفل و بسته حیات را به روي انسان 

بگشاید. زندگی آخرت به این دلیل قابل دوام است كه گناه و معصیتی در آن جا قابل ظهور 



 

 

روز الزم دارد به اراده خدا تسلیم او می شود به اراده خدا ان در شبانهنیست. آن چه انس

سفره غذا جلوي انسان پهن می گردد و به اراده خدا برچیده می شود. پس در آن زندگی 

دلیلی براي مرگ و مرض وجود ندارد و انسان ها در آزادي مطلق قرار می گیرند. با این 

، آخرین حكم، آخرین زندگی و همه چیز آخر حساب حكومت آخرت یعنی آخرین حكومت

 ترین. و آخرت هم به معناي كامل ترین و بهترین و عقالنی

هر صنعتی كه به آخر می رسد كامل می شود تا زمانی كه ناقص است و تكمیل نشده آخر 

آید. خانه سازي شما وقتی به آخر می رسد كه ساختمان نمی شود و آخرتش به وجود نمی

می گردد و كوچك ترین نقصی نداشته باشد. صنایع دیگر به همین كیفیت. شما تكمیل 

سازي و هواپیما سازي در صورتی كامل می شود كه كامالً نواقصش برطرف گردد و به  ماشین

جا و همه چیز آخرت دارند، همه جا صورت هاي ظاهري و نیمه  كمال مطلق برسد. همه

صی كمال پیدا كند. زندگی ها در مسیر اسباب و راهی الزم است از بین برود، جاي هر نق

مسببات منهاي اراده خداي تبارك و تعالی یك زندگی ناقص است. نه انسان ها یك چنان 

فهمی دارند كه نواقص زندگی را بشناسند و برطرف كنند نه هم یك چنان قدرتی دارند كه 

آن را به اختیار خود  بتوانند حاكمیت بر طبیعت و اسباب و ابزار طبیعت پیدا كنند و

درآورند. خواهی نخواهی جهل انسان بر انسان غلبه می كند و به حیات انسان خاتمه می 

دهد و همچنین ضعف انسان در برابر طبیعت و عوامل طبیعت بر انسان غلبه می كند و 

 كشاند. تا زمانی كه این دو نوع نقص )نقص علمی و نقص توانایی( وجودانسان را به مرگ می

داشته باشد جهل انسان و طبیعت بر انسان غالب است و او را به دیار مرگ و مرض 

كشاند. پس این زندگی كه مولود اراده انسان و مولود عوامل طبیعت است ناقص است و می

به كمال نرسیده است. در این وضعیت پیدایش آخرت یعنی زندگی كامل یعنی بایستی 

كند، انسان ها به نواقص زندگی خود كه مولود جهل آن  همان طور زندگی ناقص ادامه پیدا

ها  است و یا مولود حاكمیت طبیعت است آگاهی پیدا كنند و آن چه به دست خود آن ها 

قابل رفع است برطرف نمایند و یا سرّ حیات ابدي را كه الزم است تسلیم اراده خدا باشند 

 بفهمند و تسلیم شوند. 

نسان ها كه به دست خود آن ها قابل رفع نیست، حاكمیت یكی از نواقص بزرگ زندگی ا

انسان بر انسان است. چه كسی الزم است در مسند حكومت بنشیند و بشریت را اداره كند 

و جامعه بشر چه كسی را باید در مقام حكومت و سلطنت بنشانند و او را بر خود حاكم 

كه تمام عوامل آن این همه  كنند؟ طبیعت در نظام چه كسی و چه چیزي قرار گرفته است

منظم كار می كند و براي انسان زندگی می سازد؟ مسئله اي كه از ابتداي تاریخ تا امروز و از 



 

 

امروز تا انتها مجهول مطلق است و انسان در ظلمت و تاریكی فرار گرفته نمی تواند این 

زم است مجهول مطلق را بر طرف كند همین مسئله حكومت و حاكمیت است. چه كسی ال

بر  ما حكومت كند و ما انسان ها در زندگی الزم است تسلیم چه حكومتی باشیم و چه 

انسانی را به حاكمیت انتخاب كنیم، مجهول مطلق است. همه كس خود را بر خود حاكم می 

كنند یا افرادي مانند خود را. اگر عالم مؤمن را بر حكومت برگزینند آن عالم مؤمن عالم 

كامل نیست. انسان ها از نظر ارتباط با حق و حقیقت به سه قسمت تقسیم می كامل و مؤمن 

شوند: قسمت اول كه اكثریت در این قسمت قرار گرفته اند دوران كفر و گناه و لهو و لعب و 

بازي و بازي گري است. اكثریت خود رأي و خود مختار. نه معرفت به خدا و دین خدا دارند 

اید و نتایج بازي و بازي گري خود را می دانند كه دست بردارند كه تسلیم شوند و نه هم فو

به بلوغ عقلی برسند. قسمت دوم كه بسیار در اقلیت هستند و در قیاس با جامعه  اول 

خیلی كمند و چنانند كه خدا می فرماید: و قلیل و من عبادي الشكور. انسان هایی هستند 

خدا و اولیاء خدا را احساس نموده اند، سعادت  كه به بلوغ عقلی و ایمانی رسیده اند، وجود

و خوشبختی خود را در اطاعت می دانند و از گناه و معصیت وحشت دارند. این قسمت 

متوسطند نسبت به قسمت اول. كودكانی هستند كه به بلوغ عقلی و ایمانی رسیده اند و 

قلیت هستند دوست  دارند در خط اطاعت و تسلیم باشند. قسمت سوم كه بسیار در ا

انسان هاي كاملی هستند كه خدا گونه می دانند و خدا گونه می توانند. اسباب و ابزار دست 

خدا هستند حركتشان حركت الهی، امر و نهی آن ها امر و نهی الهی، حكومت آن ها 

حكومت الهی. تمامی حركات و سكنات و فعالیت آن ها و درس و دانش آن ها صد در صد 

ی باشد. چنانند كه گویی در حركات و سكنات و اختیارات و انتخابات خدایی و الهی م

اسباب و ابزار دست خدا هستند. در اراده و علم خدا و قدرت خدا مستهلك شده اند به 

تعبیر بهتر در اراده خدا مستغرق شده اند. دستشان دست خدا چشمشان چشم خدا. به 

ان همانند علم خدا می باشد. كوچك ترین كلی اسباب و ابزار اراده و قدرت خدایند. علمش

اشتباهی در خواست و خواهش خود ندارند. قدرتشان همانند قدرت خدا می باشد. كوچك 

ترین ضعف و ناتوانی از آن ها قابل ظهور نیست. همه جا خداوند آن ها را به عنوان دست 

ینه و االرض جمیعاً خود و چشم خود و اراده خود می داند. می فرماید: السموات مطویات بیم

 قبضته. 

خداوند در ذات خود یك واحد احدي الذات و یك موجود مجردي است كه به اجزاء و ابعاض 

قابل تقسیم نیست. چنان كه موال تعریف می كند. می فرماید: واحد  احدي الذات. یك 

شتر موجود بی نهایت از نظر وحدت ذاتی و هم آهنگی ارادي. مثل این است كه یك واحد بی



 

 

نیست. یك چنین واحد احدي الذات است و دست و چشم و گوش مانند ما انسان ها ندارد 

تا بگوییم یداله. عین اهلل و لسان اهلل و در عین حال خداوند براي خود دست و پایی و چشم 

و گوشی معرفی می كند. می گوید :یداهلل فوق ایدیهم،  واالرض جمیعاً قبضته، السموات 

، یا می گوید: اذا االرض مدت، و فتحت السماء فكانت ابواباً و سیرت الجبال مطویات بیمینه

فكانت سراباً. این سماء و ارضی كه زمانی بسته است و زمان دیگر باز می شود و این دست و 

پایی كه زمانی بی حركت است و زمان دیگر حركت پیدا می كند و این دستی است كه باالي 

و این كف دستی كه همه كره زمین را به تصرف می گیرد، همه  همه دست ها قرار می گیرد

این ها انسان هاي كامل مكتب خدا و شاگردان فارغ التحصیل مكتب او هستند كه تا امروز 

چهارده نفر از آن ها در رأس تمامی بشریت شناخته شده اند. آن ها انسان هاي آخر 

حكومتند. همه جا و در همه چیز هستند، آن ها آخرین انسان و آخرین قدرت و آخرین 

آخرین هستند یعنی كامل و كامل ترین. آن ها هستند كه می توانند زندگی آخرت به وجود 

آورند و انسان ها را به آخرین زندگی و كامل ترین زندگی برسانند. شهر آن ها شهر آخرت 

از این  است، مملكت آن ها آخرین مملكت و آخرین حكومت است. انسان ها با مرگ خود

زندان طبیعت آزاد می شوند و در فضاي آن شهر كه برابر فضاي آسمان ها و زمین ها است 

قرار می گیرند. پس معناي كامل آخرت یعنی آخرین حكومت. آخرین سلطان و آخرین 

قدرت و همه جا آخرین به معناي كامل ترین است. گرچه انسان ها آخر و آخرت را به معناي 

دانند ولیكن اشتباه         می كنند. آخر و آخرت یعنی حیات كامل، مرگ و نابودي می 

سعادت كامل و قدرت كامل و همه چیز كامل و انسان حاكم بر طبیعت نه طبیعت حاكم بر 

انسان. تا زمانی كه طبیعت بر انسان حاكم است زندگی زندگی دنیا است و حبس خانه اي 

یعت می شود آسمان ها و زمین ها زیر پاي بیشتر نیست و زمانی كه انسان حاكم بر طب

انسان قرار می گیرد، آن زندگی آخرت است و انسان از حبس خانه طبیعت آزاد شده و در 

 فضاي حاكم بر طبیعت قرار گرفته است. 

 در جمالت دیگر عرضه می دارند كه:

ط حركتی هل الیك یابن احمد سبیل فتلقی... اي پسر پیغمبر! آیا راهی است و براي ما، خ

مقرر شده است كه به مالقات تو نایل  شویم و تو را ببینیم؟ آیا زندگی امروز ما كه دنیا 

نامیده شده و ما در محرومیت از فراق تو قرار گرفته ایم راهی است و چاره اي براي ما 

فراهم شده كه امروز ما تمام شود و ما در فرداي زندگی قرار گیریم و ببینیم مقدرات و 

ما تماماً به دست شما می باشد و ما از لطف و عنایت شما بهره مند شویم؟. اي پسر  زندگی

پیغمبر ! چه زمانی خواهد شد كه ما كنار دریاي علم وجود تو قرار گیریم و به محض این كه 



 

 

تشنگی علمی پیدا كنیم و احساسی در ما پیدا شود كه به علم و حكمت نیازمندیم دست ما 

و بتوانیم از دریاي علم وجود شما و فكر و دانش شما سیراب شویم. آیا به دامن شما برسد 

چنین روزگاري براي ما ظاهر خواهد شد كه در مكتب آب حیات شما قرار گیریم و علم 

صاف كامل حیات بخش در وجود ما قرار گیرد و چنان شویم كه حیات ابدي پیدا كنیم؟. چه 

هر امروز و فردایی خدمت شما برسیم و چشم ما زمانی خواهد شد كه هر صبح و شامی و در 

به دیدار شما روشن گردد چه زمانی خواهد شد كه تو ما را ببینی و ما هم تو را ببینیم و 

مشاهده كنیم كه پرچم نصر و قدرت و قهر و غلبه بر همه كائنات در اختیار شما قرار 

مت تو باشیم و تو امام گرفته؟. چه زمانی خواهد شد كه ما همه در اطراف تو و در خد

جمعیت ها و پیشواي انسان ها شده باشی و در این پیشوایی بتوانی كره زمین را از عدل و 

داد و امنیت و حیات پر كنی و به دشمنان خود عذاب و ذلت بچشانی و گردن كشان جهان و 

كشان منكرین حق را از صفحه زمین برانی و آن ها را نابود كنی. رابطه منكرین و گردن 

عالم را از حیات و زندگی قطع كنی و شجره ظلم و ستم را از كره زمین بركنی و براندازي و 

ما كه در یك چنین موفقیتی قرار گیریم ذوق و شوق پیدا كنیم و در نهایت خوش حالی و 

 شوق مندي بگوییم: الحمد هلل رب العالمین. 

در مسیر ایمان و تفكر و عقل و دانش در اولین جمله از این جمالت امید و آرزوي انسان ها 

به جایی می رسد كه آرزو پیدا می كنند روزگاري براي آن ها پیدا شود كه خود را به پاي 

كوه قاف و چشمه آب حیات برسانند. در این رابطه بر اساس آرزومندي و معرفتی كه به 

نهر آب حیات شما آل مقام ائمه اطهار پیدا كرده اند می گویند: آیا زمانی خواهد شد كنار 

قرار گیریم و از آن چشمه آب حیات قطره اي و یا جرعه اي بنوشیم؟. یكی از  )ص(محمد

جمالت و  تعریفاتی كه در لسان قرآن و تعلیمات ائمه اطهار علیهم السالم یادآوري شده 

این است كه آن ها به كلمات كوثر حیات و حوض  كوثر و نهر آب حیات معرفی شده اند. 

ه كوثر ابتداء در سوره كوثر و در شأن حضرت زهرا سالم اهلل علیها نازل شد. زمانی كه كلم

این سوره  )س(خداوند چنین دختري به آن حضرت بخشید همراه با تولد حضرت زهرا 

فرمود: انا اعطیناك الكوثر فصل  )ص(شریفه به نام كوثر نازل شد كه خداوند به پیغمبر اكرم 

هو االبتر. كلمه كوثر از ماده و لغت كثرت گرفته شده به اضافه یك  لربك وانحر ان شانئك

حرف آن یك حرف هم نمونه حروفی است كه در اصل كلمه یادآوري شده. كلمه كثرت 

را به یك  چنین نشان و مدالی  )س(تبدیل به كلمه كوثر شده و خداوند متعال حضرت زهرا 

م را الیق دانسته كه صاحب یك چنین مفتخر نموده و در مقام امتنان حضرت رسول اكر

كوثري یا پدر یك چنین دختري شناخته شود. كوثر از ماده كثرت است. كثرت در وضع 



 

 

ابتدایی به معناي واحدهاي عددي قابل اشاره و شماره است. كثرت یعنی زیاد و بسیار. 

ی زیاد می تمامی اهل عالم جمع شوند اعداد نعمت هاي خدا را بشمارند گرچه ارقام آن خیل

شود ولیكن بی نهایت نمی شود. یعنی اعداد قابل اشاره و شماره تبدیل به نامتناهی نمی 

گردد. اعداد قابل شماره گرچه بسیار زیاد باشد كه از نظر كثرت و شمارش خارج از استعداد 

و قدرت علمی بشر گردد كه بتوانند عدد قابل شمارش را تبدیل به بی نهایت كنند. اعداد 

ل شمارش هر چند كه بسیار زیاد است اما نامتناهی   نمی شود. فاصله اش تا نامتناهی قاب

نامتناهی می باشد كه گفته اند: نامتناهی )بی نهایت( اگر بر متناهی )عدد( تقسیم شود 

خارج قسمت بی نهایت است و اگر متناهی )عدد( بر نامتناهی )بی نهایت( تقسیم گردد 

. این قابلیت قسمت یا عدم قابلیت خاصیت طبیعی اعداد خارج قسمت صفر مطلق است

قابل شمارش است. هم از علم و قدرت خدا خارج است كه اعداد قابل شماره را از طریق 

شمارش به بی نهایت برساند و هم از قدرت و علم انسان خارج است كه بتواند قابلیت 

ل به نامتناهی گرداند ولیكن الزم شماره را از اعداد قابل شماره برطرف نماید و آن را تبدی

است بدانیم كه اعداد قابل اشاره و شماره مبدأیی دارند كه از آن مبدأ قابلیت اشاره و 

شماره پیدا می كنند. مبدأ اعداد نامتناهی است ولیكن اعداد قابل اشاره و شماره متناهی 

آن را تبدیل به كوثر می شود. اول و آخر دارد. خداوند با اضافه حرف واو بر كلمه كثرت 

نموده یعنی اعداد قابل اشاره و شماره كه كثیر است از كوثر گرفته می شود. كوثر مبدأ 

اعداد است و كثرت اعدادي است كه از آن كوثر گرفته می شود و پایین تر است. در عالم 

شود  طبیعت می توانیم دریا را كوثر بشناسیم و قطراتی و یا نهرهایی  كه از دریا جدا می

كثرت بدانیم. كوثر مبدأ كثرت است یعنی از ازل تا به ابد اعداد قابل اشاره و شماره از كوثر 

جدا می شود و پایین تر از كوثر است. ولیكن در كوثر نقص و كسري قابل ظهور نیست. 

. تمامی نعمت هاي خداوند متعال كه از علم و )س(عجیب كلمه اي است در شأن حضرت زهرا 

رچشمه می گیرد خدا همان طور كه در وجود خود نامتناهی است در اضافه حكمت او س

فیض و آفرینش نعمت ها هم نامتناهی است. خدا در آفرینندگی نامتناهی است. هرگز توقف 

براي خدا قابل ظهور نیست. فیوضات ابتدایی خدا هم كه نور و روشنایی باشد و مبدأ 

اهی است ولیكن آفرینندگی خدا و ایجاد ارقام پیدایش ثروت ها و نعمت ها می شود نامتن

نعمت ها و بخشش آن ها به مخلوقات از نوع اعداد است و خواهی نخواهی متناهی و محدود 

است. تمامی این ارقام متناهی و نامتناهی هر كدام مصداق انسانی دارد. یعنی خداوند آن 

می كند این آفرینش عطیه  جا كه مبادي ثروت ها و نعمت ها را به كیفیت نامتناهی خلق

خداوند متعال است و نعمتی است كه به انسان   می بخشد و انسانی را مبدأ این ثروت 



 

 

نامتناهی قرار می دهد و او را به عنوان مبدئیت ثروت ها و نعمت ها معرفی می كند. خداوند 

می گویند:  را حوض كوثر نامید و فرمود: انا اعطیناك الكوثر. گرچه ظاهراً )س(حضرت زهرا

حوض كوثر كه به معناي حوض هاي معمولی پر آب است   ولیكن این حوض ها گرچه به 

شكل اقیانوس باشد باز هم قابل تمام شدن است و محدودیت دارد به نامتناهی نمی رسد و 

كلمه كوثر متناسب با اقیانوس ها و دریاها نیست زیرا كوثر یعنی باالتر از كثیر و كثرت و 

كثیر و كثرت یعنی نامتناهی. پس خداوند نور حیات و حركت را كه مبدأ حیات و  باالتر از

حركت انسان ها و موجودات دیگر می شود و تمامی نعمت ها نهري هستند كه از آن جدا 

می شوند كوثر نامیده است. یعنی مصداق كامل فیض خدا و نعمت هاي خدا در دنیا و 

ات و اقیانوس ها از آن حیات و حركت می گیرند. آخرت. كوثر یعنی مبدئی كه آب هاي حی

آیا آب هاي عالم از نظر حیات بخشی و افاضه فیض زنده تر هستند یا روح و حیات و 

 حركتی كه با اضافه آن دریاها و اقیانوس ها ساخته می شوند. 

آب ها در عالم خلقت قطره اي از مبادي حركت و حیات شناخته می شود و احاطه مبادي بر 

عداد مانند احاطه بی نهایت بر یك عدد و یا صفري است كه در مقدمه اعداد است. كلمه ا

بسته و او را به عنوان  )س(عجیبی است این نشان و مدالی كه خداوند به قامت حضرت زهرا

حوض كوثر و شوهر و فرزندان او را به عنوان ساقی حوض كوثر معرفی نموده است. حوض 

آیا ساقی حوض كوثر می تواند آن قدر آب حیات از حوض كوثر كوثر و ساقی حوض كوثر. 

جاري كند كه دریا به آخر برسد و آب آن تمام شود. قطره ها و نهرها واحدهاي عددي 

می باشد واحد مبدئی این است كه ائمه اطهار و  )س(هستند و حوض كوثر كه حضرت زهرا 

را بر خود مقدم می دارند  )س(زهرا  پیغمبر اكرم همه  جا در تعریفات و تعلیمات خدا حضرت

و به او برتري می دهند. پیغمبر اكرم می فرماید: گرچه ظاهراً از مسیر ظهور در این عالم 

زهرا دختر من شناخته شده ولیكن از نظر فیض دهی و فیض رسانی زهرا مادر من شناخته 

نتشر ساخته است. همه می شود و این جمله را با كلمه ام ابی ها در لسان آیات و روایات م

حجت خدا  )س(می فرمایند: امام ها حجت خدا بر خالیق هستند و مادر ما زهرا      )ع(جا ائمه 

بر ما امام ها شناخته شده است. همه جا او را بر خود مقدم می دارند رابطه تمامی امام ها با 

او و دیگري نوه و از نظر روحانیت فرزندي بالفصل است نه این كه فرزند  )س(حضرت زهرا 

نتیجه او باشد. به همین مناسبت پیغمبر هم او را مادر خود می داند زیرا چنین دختري مبدأ 

پیدایش فیوضات و بركاتی است كه به رسول خدا می رسد. آن چنان كه مادرها مبدأ 

 غذاهاي مادي و معنوي فرزندان خود هستند.

 ا را در دو جا كه یكی حدیث كساء باشد و بهترین نشان و مدال حضرت زهرا سالم اهلل علیه



 

 

دیگري سوره والنجم است می توانیم بشناسیم. حدیث كساء در واقع داستان تاج گذاري 

حضرت رسول اكرم و والیت عهدي ائمه اطهار علیهم السالم است. یكی از برنامه هاي قطعی 

ی به آن درجه و مقام و حقیقی و واقعی خداوند متعال در تربیت بشر این است كه هر انسان

مخصوصی كه دارد و با آن نشان و مدالی كه بر اساس معرفت به دست آورده است بایستی 

در افكار بشر شناخته شود. خداوند اجازه نمی دهد پیامبران و اولیاء خدا در جامعه بشریت 

نشان و  و در فضاي عالم خلقت مجهول الهویه و مكتوم المقام باشند. بلكه هر انسانی با آن 

مدال مخصوصی كه نشان گر معرفت و مقام واقعی اوست بایستی شناخته شود. گمنامی 

براي خداوند متعال و یا اولیاء خدا مصیبت بزرگی براي جامعه بشر است. وقتی كه خدا را با 

آن وضعیت ذاتی و علم و قدرتی كه دارد یك علم نامتناهی و یك قدرت نامتناهی است 

سند به جاي او بت ها را علم می كنند و یا انسان هاي اسفل السافلین چنان كه هست نشنا

مانند فرعون و شداد را جاي خدا می شناسند و آن ها را می پرستند چه فاجعه بزرگی است 

كه انسان با این عظمت كه از نظر خلقت گل سر سبد جهان آفرینش است در اسارت هوي و 

را و یا حیوان و انسانی را پرستش كند مثل این  هوس قرار گیرد و به جاي خالق خود بتی

است كه تمامی كائنات و تمامی موجودات عالم از وجود خدا گرفته تا فرشته ها و بهشت 

خدا، همه   این ها را در راه احیاي بتی یا حیوانی قربانی كنند. همیشه  اشیاء و اشخاص كم 

. انسان ها الزم است قربانی راه خدا ارزش تر بایستی قربانی اشیاء و اشخاص پر ارزش شوند

شوند و با فداكاري خود خدا را به كرسی عظمت و قدرت بنشانند زیرا با این فداكاري كه 

خود را در راه احیاء دین خدا قربانی می كنند و خدا را به كرسی عظمت و قدرت می نشانند 

ه زنده كند و آن ها را به عزت خدا می تواند تمامی این قربانی ها را و فدا شده ها را دو مرتب

و عظمت برساند. اگر خدا و معارف الهی قربانی انسان ها شوند. تمامی انسان ها و همه چیز 

نابود         می گردد و ارزش خود را از دست می دهند و اگر انسان ها و اولیاء خدا قربانی راه 

ایش بگذارند خدا كه به كرسی خدا شوند  و با فداكاري خود عظمت خدا و قدرت او را به نم

عظمت نشست همه كس و همه چیز كه در راه او قربانی شده اند زنده می كند و آن ها را به 

عزت و عظمت می رساند. پس رمز قربانی و فداكاري همین است كه سرمایه ها فدا شوند تا 

رفته  زنده كسی یا چیزي را به كرسی عظمت بنشانند كه بتواند آن چه فدا شده و از بین 

كند و تمامی خسارت هایی كه در مسیر فدا كاري پیدا شده جبران كند. پس رمز فدا كاري 

 و قربانی همین است كه ضعیف تر فداي قوي تر شود. 

اشیاء فداي اشخاص گردند و اشخاص كه انسان ها هستند فداي مقامی برتر و باالتر شوند 

هم همین است كه چگونه شهید راه خدا كه ذات مقدس خداوند متعال است. رمز شهادت 



 

 

نمایش  )ع(موفقیت پیدا می كند. ثمره شهادت شهداء مانند شهادت حضرت سید الشهداء 

یافتن و احیا شدن این خدا و عظمت خدا می باشد. شهدا با فداكاري هاي خود خدا را از 

شهادت مجهولیت كه مرگ خدا شناخته می شود به كرسی علم و عظمت می نشانند و با 

خود شجره خبیثه كفر و گناه را می خشكانند و شجره طیبه علم و حكمت را به ثمر می 

رساند. و این شجره علم و حكمت ذات مقدس خدا و مقام اولیاء خدا می باشد كه می تواند 

تمامی عالم آفرینش را در سایه لطف  و كرم خود بپروراند و به زندگی  بهشتی برساند. راه 

خدا و ظهور معرفت خدا در افكار مردم همین است كه خداوند متعال هر احیاء عظمت 

انسانی را برابر علم و عظمتی كه دارد نشان و مدال بدهد و آن ها را به مقام واقعی خود 

چنان كه هستند معرفی كند. اگر درجه و مقام اولیاء خدا مكتوم و مجهول بماند و خداوند 

ها بنشاند و شجره خبیثه را به نمایش بگذارد شجره طیبه را امثال معاویه ها را به جاي علی 

بخشكاند تمام علوم و حقایق و معارف الهی  كشته می شود و می میرد و جهان آفرینش به 

نابودي برمی گردد. پس یكی از برنامه هاي علمی و عقالیی خداوند متعال همین است كه 

م چنان كه هست به دیگران معرفی كند. موسی خود را و اولیاء خود را و هر انسانی را در عال

ها را در برابر فرعون ها به نمایش بگذارد و همچنین اولیاء را خود در برابر دشمنان خود 

چنان كه هستند مشهور و معروف بسازد. یكی از اسرار صبر انبیاء و ائمه اطهار علیهم 

دهند و حكومت را با این  السالم كه با حفظ قدرت و عظمت خود به دشمنان خود میدان می

كه قدرت را  دارند از آن ها بگیرند به آن ها واگذار می كنند، همین شناسایی دشمنان و 

دوستان خود می باشد. معاویه ها زمانی به خباثت شناخته می شوند كه چند روزي كرسی 

ا این حكومت و قدرت در اختیار آن ها باشد به همین كیفیت ولّی هر زمانی از اولیاء خد

زندگی دنیایی را به دشمنان خدا واگذار        می كند و خود در برابر فشار دشمنان صبر می 

كند گرچه در این راه كشته شود. رمز شهادت سیدالشهداء و اسارت اهل بیت او همین 

شناسایی دشمنان و دوستان است تا چنان كه هستند شناخته شوند. نه جهنمی ها بتوانند 

كه چرا به جهنم افتاده اند و نه هم بتوانند به خدا و اولیاء خدا ایراد بگیرند كه اعتراض كنند 

چرا عده اي را به زندگی بهشتی رسانیده اند. با این حساب دین خدا همه جا در مسیر 

تعلیم و تربیت و علم و معرفت و درس و دانش اولیاء خدا و دشمنان خدا را چنان كه هستند 

واگذار  )س(حدیث كساء كه تاج بخشی در این حدیث به حضرت زهرا  به نمایش می گذارند.

و به  )س(شده است یكی از آن نشان و مدال هاي عظیم و عجیبی است كه به دست زهرا 

تعلق    می گیرد. پس خداوند در  )ع(به قامت پیغمبر و ائمه اطهار )س(امضاء حضرت زهرا 

فی می كند و به ائمه اطهار علیهم السالم را به تاج بخش معر )س(حدیث كساء حضرت زهرا 



 

 

نشان و مدال عظمت می دهد كه مستحق فرزندي و انتساب به یك چنین مادري پیدا كرده 

به نمایش می گذارد كه مخصوص  )س(اند. پس حدیث كساء امتیاز خاصی براي حضرت زهرا 

پیغمبر اكرم را به اوست و این امتیاز بر اساس آیه اي در سوره نجم است كه خداوند معراج 

 نمایش می گذارد.

الزم است بدانیم معراج پیغمبران و هر انسانی كه حركت معراجی پیدا می كند و عروج به 

سوي خداوند متعال دارد. اوالً بداند كه این عروج و معراج، تكاملی و علمی می باشد یعنی 

انسان وقتی متولد می شود در صفر علم و قدرت است علمش در حد صفر است كه نه خود 

و مادر خود را. قدرتش هم در حد صفر است كه اگر كنار نهر آبی از  را می شناسد نه پدر

تشنگی بمیرد قدرت ندارد جرعه  آبی بیاشامد. نه آب را می شناسد كه تشنگی را برطرف 

می كند پس علمش صفر است نه هم قدرت حركت دارد، جرعه آبی با كف دست خود یا 

تكاملی و معراجی دارد. هر روزي به  چیز دیگر بیاشامد. در مسیر كسب علم و قدرت حركت

نمره اي از علم و دانش می رسد، پدر و مادر می شناسد، برادر و خواهر و بر اساس همین 

شناسایی، قدرتش هم باال می رود. همه جا علم بر قدرت مقدم است. قدرت انسان به 

به محیط زندگی و  میزانی باال می رود كه علم و دانش انسان باال برود. علم به معناي آگاهی

موجوداتی كه انسان با آن ها می تواند ارتباط برقرار كند. آن ها را بشناسد و از وجود آن ها 

استفاده كند. ثروت انسان و قدرت او به میزانی باال می رود كه علم و آگاهی بیشتر پیدا 

به كمال كند. انسان هاي وابسته به خداوند تبارك و تعالی در مسیر تكامل خود زمانی 

 مطلق می رسند كه عالم و آدم را و خداي عالم و آدم را چنان كه هستند بشناسند. 

مجهول ماندن یكی از این دو كتاب بزرگ ترین عامل عقب ماندگی و عقب افتادگی انسان 

است. لذا براي انسان معراجی كه مصداق كامل آن در میان پیامبران حضرت خاتم االنبیاء 

الم است. ایشان در همین دو خط  یعنی خدا شناسی و خلق خدا شناسی علیه الصالۀ والس

به كمال مطلق رسیده اند. انسان متكامل و متحرك در خط معراج در اولین روز حركت 

تكاملی  خود خدا را و ارتباط با خدا را در نظر می گیرد. سیر صعودي به سوي خدا پیدا می 

مت خلقت و عظمت مخلوقات عظمت خدا را كند زیرا در اولین حركت خود از مسیر عظ

درك می كند. چه خدایی است كه چنین دریاهایی ساخته و یك چنین چراغ هاي نورانی 

خلق نموده ، مانند كسی است كه وارد موسسه بسیار عظیمی می شود. كارخانه اي بسیار 

ماها بزرگ كه از یك طرف سنگ آهن می ریزند از طرف دیگر بهترین ماشین ها و هواپی

خارج می شود. چقدر فاصله است بین قطعه سنگ و هواپیمایی كه از آن قطعه به وجود 

آمده پس تازه وارد در این كارخانه در مرحله اول تصمیم می گیرد صاحب این كارخانه و 



 

 

مهندس سازنده آن را بشناسد زیرا     می داند كه آن مهندس خیلی باال و واال است كه 

و حكمت خود یك چنین صنایع عظیم و عجیبی تولید كند. عالم  توانسته است با علم

خلقت یك چنین كارخانه عظیمی است كه در ابتداء یك ماده سیاه ظلمانی كه در صفر 

ارزش ها و كماالت است وارد این كارخانه می شود، از طرف دیگر یك موجود نورانی مانند 

یاء خارج می شود. چقدر زیاد فاصله خورشید و یا انسان دانشمندي مانند پیغمبران و اول

است بین یك ماده ظلمانی و شخصیت نورانی مانند خاتم پیامبران و یا كره نورانی مانند 

خورشید و ماه و ستاره. پس انسان معراجی را كه می خواهد همه كس  و همه چیز را چنان 

كارخانه را در  كه هست بشناسد در قدم اول آشنایی با صاحب این كارخانه و سازنده این

نظر می گیرد. تمامی همتش و هدفش همین است كه خود را به سازنده و آفریننده این 

خالیق عجیب برساند و از نزدیك او را بیند و بشناسد. پس هدف اولیه هر انسان مترقی و 

تكامل طلب آشنایی به سازنده كارخانه خلقت و تقرب به كسی می باشد كه با علم و حكمت 

چنین عجایبی و عظایمی به وجود آورده زیرا می داند اگر او را شناخت و شاگردي خود یك 

او را انتخاب كرد بر پایه این انتخاب مالك این كارخانه عظیم خواهد شد و هر چه هست در 

اختیار او قرار می گیرد. در این رابطه شاعر می گوید: چون از او گشتی همه چیز از تو گشت 

تسلیم خدا نمودي و محبت خدا را به خود جلب و جذب نمودي، آن چه یعنی اگر خود را  

خدا دارد در اختیار تو قرار می گیرد و تو هستی كه مالك مطلق جهان آفرینش خواهی بود. 

لذا در سیر معراجی هدف اولیه و هدف مطلق رسیدن به خداي عالم و شناختن خداي عالم 

التر از خود شناسی، اول خدا را بشناسد. خدا است تا آن چنان كه خود را می شناسد و با

آن حقیقت و اصلی است كه همه كائنات را به وجود آورده و از آن جمله از یك ماده سیاه 

ظلمانی یك چنین موجود عالم و نورانی ساخته است. خداوند هم براي نمایش علم و قدرت 

یف مد الظل... یعنی اگر می خود در آیه اي در سوره فرقان كه می گوید: الم تر الی ربك ك

خواهی قدرت و عظمت خدا را بشناسی به اصل ذات خود و مركز وجود خود منهاي تمام 

فیوضات و بركاتی كه خدا به تو داده است نگاه كن تا ببینی و بدانی كه تو در ذات خود یك 

ت كه با ماده سیاه ظلمانی فاقد تمامی كماالت و صفات ارزشمند می باشی و بدانی كه خداس

افاضه فیض و ساخت و سازندگی چگونه صفر مطلق را به بی نهایت علم و قدرت و ثروت 

مطلق می رساند. پس كسانی می توانند خط معراجی داشته باشند كه خداي سازنده و 

آفریننده را بشناسند و در حركات تكاملی خود او را در نظر بگیرند هر چه بهتر و بیشتر 

قات و مواجه با او قرار گیرند. زیرا اوست كه هر آن چه بخواهد درست بكوشند تا در حال مال

است و مشروع است آن چه را نخواهد غلط و نامشروع است. این سیر اول حضرت خاتم 



 

 

االنبیاء بوده كه در همان غار حرا ، غار سیاه و تاریك ظلمانی اتفاق افتاده است. هر روز و هر 

و جاي خلوتی براي خود پیدا می كند كه به جز خودش و ساعتی از جامعه فاصله می گیرد 

خداي خودش كسی و چیزي را نبیند و با كسی و چیزي تماس نگیرد. هر روز به درجه اي از 

علم و دانش و كماالت می رسد. تكامل معراجی به معناي این نیست كه با مركبی مانند 

سمان هرچه هست مانند فضاي هواپیما و سفینه فضایی به این آسمان حركت كنی. فضاي آ

كره زمین است و این ستاره هاي درخشنده هم مانند خورشید و ماه درخشنده اي است كه 

مقابل خودت می بینی. علم تازه و معارف تازه و فیوضاتی كه به انسان ارزش می دهد. یكی 

م و صفات ذاتی خداوند متعال است كه انسان شاگرد خدا شود و از او درس و دانش و عل

هنر فرا گیرد و دیگر آشنایی پیدا كند با انسان هایی كه در این مسیر به علم و قدرت خدا 

 مجهز شده اند. 

بهشت موعود و آخرتی كه در انتظار او هستیم جایی است كه به همین دو سرمایه  مجهز 

است. باغ بهشت منهاي این دو سرمایه و یا منهاي یكی از این دو سرمایه برهوت و بیابان 

خشك و مطلق شناخته می شود و آن دو سرمایه یكی معرفت به خدا و انس و آشنایی كامل 

دیگر معرفت به انسان هاي كامل. انسان هاي وارسته، از هر عیب و  با خداوند متعال است و

نقصی فرار می كنند و خود را مجهز به تمام صفات و كماالت خداوند متعال می كنند. این دو 

سرمایه با هم بهشت است و زندگی منهاي این دو سرمایه و یا یكی از آن ها جهنم است. 

ت انسان است. همه جا در قانون گذاري هاي خود شما می بینید كه قرآن خط معراجی بهش

و مقررات علمی خود دو مقصد و دو هدف و یا دو رضایت و محبت را در حركت انسان به 

نمایش می گذارد. قانون گذاري هاي خداوند در قرآن همه جا بر دو پایه استوار است كه از 

د این دو كلمه با هم آن تعبیر می كند به صالت و زكات. چقدر زیاد مشاهده می كنی

یادآوري   می شود. همه جا خدا می گوید: اقیمو الصلوه و اتو الزكوه. صلوه یعنی ارتباط و 

تقرب به خدا و جلب محبت او و زكوه هم یعنی خدمت به انسان ها و تقرب به انسان ها، 

سرمایه بهشت انسان این دو رضایت و محبت است. كسب محبت و رضایت انسان از مسیر 

خدمات مادي و معنوي كه زكوه شناخته شده. زكوه یعنی تزكیه و پرورش. صفات كماالت را 

به دست آوري و خود را در ارتباط با مردم از گرایش غیر خدا و انسان، پاك و مطهر گردانی. 

در همین زندگی دنیا اگر خوب دقت كنی می دانی كه بزرگ ترین سرمایه آرامش بخش 

دوستی و آشنایی و جلب محبت و رضایت انسان است. فرض كنید یكی لطف خدا و دیگري 

تمام كره زمین مال شما باشد منهاي انسان، هر جا بروي جنگل و میوه و خوردن و خوابیدن 

و نمی توانی با كسی مانند خود تماس بگیري و یا بیابانی به اضافه انسان كه بتوانی با او انس 



 

 

این بیابان به اضافه انسانی كه با او انس و آشنایی  و آشنایی پیدا كنی. خواهی دانست كه

داري گواراتر است از باغ و بوستان منهاي انسان كه تو باشی و درخت ها و میوه ها و جنگل 

ها. سیر معراجی در این دو خط قابل ظهور است تا ببینیم در آخرین خط به سوي خدا با چه 

آن در آخرین  خط به سوي انسان هم با چه  كسی و با چه چیزي رو به رو می شویم و بعد از

انسانی و با چه كسانی رو به رو می شویم. حركت به سوي این دو مقصد همان حركت به 

سوي بهشت موعود است. این دو حركت را خداوند در سوره نجم مطرح می كند. از حركت 

هوي ما ظل  ابتدایی كه سیر صعودي شناخته شده تعبیر می كند می فرماید: والنجم اذا

صاحبكم و ماغوي. یعنی قسم به این ستاره هدایت كه در مسیر عشق و محبت خداوند 

متعال به سوي خدا حركت كرد. ستاره اي كه در آسمان از جایی به جایی حركت می كند، 

آن حركت را هوي یهوي تعبیر می كند. آن ستاره اي كه از جایی به جایی حركت می كند و 

رانی می شود سنگی است كه وارد فضاي زمین می شود و در اثر آتش می گیرد و نو

اصطكاك با مولكول هاي هوا آتش می گیرد ولیكن خداوند همه جا حركات تكاملی انسان را 

به این حركات ظاهري كه پرش ستارگان باشد یا مرغان تشبیه می كند. حركت مطلوب 

قات خدا را هدف خودش قرار داد و است كه مال )ص(خداوند متعال سیر معراجی پیغمبر اكرم

تصمیم گرفت به هر قیمت تمام می شود بایستی خود را به مالقات خدا برساند و در حالت 

لقاء اللهی قرار گیرد. لذا در فرصت هاي مناسب جاي خلوتی را در غار حرا براي خود 

رفته. یگانه انتخاب كرد. غار حرا در كوهی است كه بین صحراي عرفات و خانه كعبه قرار گ

عامل رمز حركت است. یك نگاه به خانه كعبه می كند كه ابتداء خیمه بهشتی انسان هاي 

بهشتی بوده كه در آن جا دو كودك به نام آدم و هوا را تحویل گرفته اند تا او را و نسل او را 

د. در كره زمین تربیت كنند. با نگاه كردن به خانه كعبه حركت معراجی انسان شروع می شو

طواف هفت گانه و حركت به عرفات و مراسم دیگر تا انتها كه اجازه مالقات با خانه صاحب 

همه این حركات و سكنات و قربانی رمی جمرات و غیر آن  .خانه به انسان داده می شود

تشریفاتی است كه براي صاحب خانه و اهل خانه در نظر گرفته شده است. گرچه اكثریت 

عرفات و قربانی و جمرات خشك و خالی و ظاهراً بی معنا و محتوي انسان ها یك طواف و 

می بینند كه چه فایده دور خانه گشتن یا سنگ به ستون به نام شیطان زدن و آن همه 

گوسفند و گاو و شتر قربانی نمودن. كسانی كه نمی توانند ارتباط این اعمال را با اهل خانه 

یك چنین اعمالی را گاهی با كلمه خرافات و  كه همان مولود خانه كعبه است كشف كنند

حركات بی فایده تعبیر می كنند. تمامی این حركات و سكنات در ارتباط با خدا و اهل البیت 

معنا پیدا می كند و االّ در حال انقطاع و عدم ارتباط با خدا و اهل البیت یك حركات بی معنا 



 

 

ند. پس، از یك طرف نگاه به كعبه می و بی محتوا است كه آن ها تعبیر به خرافات می كن

كند كه اهل البیت و مولود كعبه را بشناسد كه چه كسانی هستند و از طرف دیگر 

تشریفاتی را در نظر می گیرد كه با آن حركات و تشریفات محبوب خدا و اهل بیت قرار      

ت خداوند هر گیرد. نظر به این كه هدفش از این خلوت گزینه ها در غار حرا مالقات خداس

روز پرده اي از پرده هاي طبیعت را از جلو چشم او بر می دارد و در حال كشف حقایق و 

طبایع قرار می گیرد تا روزي كه آمادگی پیدا می كند به لقاء الهی برسد. خداوند متعال 

مضایقه ندارد خود را به او و به قلب او نمایش دهد، خدا را چنان كه هست ببیند و بشناسد 

رابطه مستقیم بدون واسطه با خدا پیدا كند. در این رابطه گفته اند: جبراییل امین فرشته  و

وحی كه پیش از این مالقات بر پیغمبر نازل می شد و پیام الهی را به او ابالغ می كرد بعد كه 

در این حالت رابطه مستقیم با خدا قرار گرفت از این واسطه وحی كه جبراییل بود جلو زد و 

راییل عقب ماند. در حاالت معراجی گفته اند كه: پیغمبر به جبراییل گفت: چرا عقب جب

ماندي با من جلو نمی آیی؟. جبراییل عرض كرد: حركت من و مقام من تا همین جاست كه 

رسیده ام و گفت: لو دنوت عن ملتاً الحترقت یعنی اگر بند انگشتی از این جا جلوتر بیایم 

مرا می سوزاند كه چرا از حد خود تجاوز كرده ام. از این حال به بعد عظمت خدا و جلوه خدا 

رسول خدا رابطه مستقیم با خدا دارد بدون واسطه با خدا سخن می گوید و سخن خدا را      

می شنود، درست مانند دو نفر انسان كه كنار یكدیگر  نشسته و با یكدیگر سخن می 

می نامند كه خداوند مشاهدات و حاالت پیغمبر  گویند. این حركت ابتدایی را سیر صعودي

را در این آیات تعریف می كند و می گوید: ثم دنی فتدلی فقاب قوسین او ادنی دنواً و 

االعلی... یعنی همین طور رسول خدا در این حركت تكاملی به خدا نزدیك  اقتراباً من العلی

ان عالم بریده شد و مانند دلوي كه و نزدیك تر شد به كیفیتی كه از همه كائنات و از فرشتگ

به دست انسان وارد چاه می شود آویخته به ذات خدا و عظمت خدا گردید و باز نزدیك تر و 

نزدیك تر شد مانند دو قوس كمان كه در كشش براي تیراندازي به طرف انسان نزدیك می 

ا خدا تماس شود به همین كیفیت به خدا نزدیك تر شد و بدون واسطه در حال مالقات ب

گرفت و خداوند آن چه خواست به او وحی نمود و قلب او را پر از علم و حكمت ساخت. از 

این آیه به بعد حركت دوم آن حضرت را مطرح می كنند كه می فرماید: و لقد رأه نزلۀً اخري 

 عند سدره المنتهی اذا یغشی السدره ما یغشی.
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